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Ändringsförslag 301
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Kapitel II – rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

KAPITEL II utgår
MYNDIGHETER I 
MEDLEMSSTATERNA SOM 
ANSVARAR FÖR ATT DE 
GEMENSAMMA PRINCIPERNA FÖR 
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖLJS

Or. en

Motivering

Skillnaden mellan kapitel II och II är onyttig och behövs till ingenting. Därför kan bäggedera 
kapitelrubrikerna lika gärna utgå.

Ändringsförslag 302
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv
Kapitel II – rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

MYNDIGHETER I
MEDLEMSSTATERNA SOM 
ANSVARAR FÖR ATT DE 
GEMENSAMMA PRINCIPERNA FÖR 
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD FÖLJS

MEDLEMSSTATERNA ANSVARAR 
FÖR ATT DE GEMENSAMMA 
PRINCIPERNA FÖR HÄLSO- OCH 
SJUKVÅRD FÖLJS

Or. es

Motivering

Användningen av termen ”myndigheter” skulle kräva en definition av densamma.
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Ändringsförslag 303
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv
Artikel 5 – rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheternas ansvar i den behandlande 
medlemsstaten

Den behandlande medlemsstatens ansvar

Or. es

Motivering

Strykning till följd av ändringen av rubriken till kapitel II.

Ändringsförslag 304
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen,

Förslag till direktiv
Artikel 5 – rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheternas ansvar i den behandlande 
medlemsstaten

Myndigheternas ansvar i medlemsstaterna

Or. en

Motivering

För att vi ska få ett effektivt gränsöverskridande samarbete och garantera hälso- och sjukvård 
av god kvalitet inom hela EU bör de offentliga myndigheternas ansvar i fråga om 
patienternas rörlighet inte vara begränsat till den behandlande medlemsstaten, utan också 
utsträcka sig till den medlemsstat patienten är försäkrad i.
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Ändringsförslag 305
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Förslag till direktiv
Artikel 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5 utgår
Myndigheternas ansvar i den 
behandlande medlemsstaten

1. Den behandlande medlemsstaten 
ansvarar för organisation och 
tillhandahållande av hälso- och sjukvård.
Under sådana omständigheter ska de med 
beaktande av principerna om 
allmängiltighet, tillgång till vård av god 
kvalitet, rättvisa och solidaritet fastställa 
tydliga kvalitets- och säkerhetsnormer för 
den vård som bedrivs på deras territorium 
och se till

a) att det finns arrangemang som säkrar 
att vårdgivarna kan uppfylla sådana 
normer med beaktande av internationell 
medicinsk vetenskap och allmänt 
vedertagen god medicinsk praxis,

b) att vårdgivarnas praktiska tillämpning 
av sådana normer regelbundet övervakas 
och att lämpliga återgärder vidtas om 
relevanta normer inte följs inte uppnås, 
med beaktande av nya medicinska rön 
och metoder,

c) att vårdgivarna ger patienterna all 
relevant information så att de kan fatta 
välgrundade beslut, särskilt information 
om vårdens tillgänglighet, kostnad och 
resultat och uppgifter om deras 
försäkringsskydd eller annat personligt 
eller kollektivt skydd rörande yrkesansvar,

d) att patienterna har möjlighet att klaga 
och garanteras prövning och 
kompensation när de lider skada på grund 
av den vård de fått,



PE418.256v01-00 6/100 AM\762980SV.doc

SV

e) att det för den vård som bedrivs på 
deras territorium finns system med 
yrkesansvarsförsäkring eller en garanti 
eller liknande arrangemang som är 
likvärdiga eller i allt väsentligt jämförbara 
när det gäller syftet och som är anpassade 
till riskens art och omfattning,

f) att den grundläggande rätten till 
personlig integritet vid behandling av 
personuppgifter skyddas i 
överensstämmelse med nationella 
åtgärder som genomför gemenskapens 
bestämmelser om skydd av 
personuppgifter, särskilt direktiven 
95/46/EG och 2002/58/EG,
g) att patienter från andra medlemsstater 
behandlas på samma villkor som 
medborgarna i den behandlande 
medlemsstaten, vilket även omfattar skydd 
mot diskriminering enligt gemenskapsrätt 
och nationell lagstiftning i den 
behandlande medlemsstaten.
2. Alla åtgärder som medlemsstaterna 
vidtar för att genomföra denna artikel ska 
vara förenliga med bestämmelserna i 
direktiv 2005/36/EG om erkännande av 
yrkeskvalifikationer och direktiv 
2000/31/EG om vissa rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster, särskilt 
elektronisk handel.
3.I den mån det är nödvändigt för att 
underlätta tillhandahållandet av 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård, 
och med utgångspunkt i en hög 
hälsoskyddsnivå, ska kommissionen i 
samarbete med medlemsstaterna utarbeta 
europeiska riktlinjer för att underlätta 
genomförandet av punkt 1.

Or. de
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Ändringsförslag 306
Åsa Westlund

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den behandlande medlemsstaten 
ansvarar för organisation och 
tillhandahållande av hälso- och sjukvård. 
Under sådana omständigheter ska de med 
beaktande av principerna om 
allmängiltighet, tillgång till vård av god 
kvalitet, rättvisa och solidaritet fastställa 
tydliga kvalitets- och säkerhetsnormer för 
den vård som bedrivs på deras territorium 
och se till

1. Den behandlande medlemsstaten 
ansvarar för organisation och 
tillhandahållande av hälso- och sjukvård. 
Detta ska ske med beaktande av 
principerna om allmängiltighet, tillgång till 
vård av god kvalitet, rättvisa och solidaritet 
samt principen om att vård ska ges efter 
behov. 

a) att det finns arrangemang som säkrar 
att vårdgivarna kan uppfylla sådana 
normer med beaktande av internationell 
medicinsk vetenskap och allmänt 
vedertagen god medicinsk praxis,
b) att vårdgivarnas praktiska tillämpning 
av sådana normer regelbundet övervakas 
och att lämpliga återgärder vidtas om 
relevanta normer inte följs inte uppnås, 
med beaktande av nya medicinska rön 
och metoder,
c) att vårdgivarna ger patienterna all 
relevant information så att de kan fatta 
välgrundade beslut, särskilt information 
om vårdens tillgänglighet, kostnad och 
resultat och uppgifter om deras 
försäkringsskydd eller annat personligt 
eller kollektivt skydd rörande yrkesansvar,
d) att patienterna har möjlighet att klaga 
och garanteras prövning och 
kompensation när de lider skada på grund 
av den vård de fått,
e) att det för den vård som bedrivs på 
deras territorium finns system med 
yrkesansvarsförsäkring eller en garanti 
eller liknande arrangemang som är 
likvärdiga eller i allt väsentligt jämförbara 
när det gäller syftet och som är anpassade 
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till riskens art och omfattning,
f) att den grundläggande rätten till 
personlig integritet vid behandling av 
personuppgifter skyddas i 
överensstämmelse med nationella 
åtgärder som genomför gemenskapens 
bestämmelser om skydd av 
personuppgifter, särskilt direktiven 
95/46/EG och 2002/58/EG,
g) att patienter från andra medlemsstater 
behandlas på samma villkor som 
medborgarna i den behandlande 
medlemsstaten, vilket även omfattar skydd 
mot diskriminering enligt gemenskapsrätt 
och nationell lagstiftning i den 
behandlande medlemsstaten.

Or. sv

Motivering

Det är viktigt att betona att det är medlemsstaten som har kompetens att forma och utveckla 
hälso- och sjukvården och att skrivningen i detta direktiv därför bör vara mindre detaljerad.

Ändringsförslag 307
Georgs Andrejevs

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den behandlande medlemsstaten 
ansvarar för organisation och 
tillhandahållande av hälso- och sjukvård.
Under sådana omständigheter ska de med 
beaktande av principerna om 
allmängiltighet, tillgång till vård av god 
kvalitet, rättvisa och solidaritet fastställa 
tydliga kvalitets- och säkerhetsnormer för 
den vård som bedrivs på deras territorium 
och se till

1. Den behandlande medlemsstaten 
ansvarar för organisation och 
tillhandahållande av hälso- och sjukvård.
Under sådana omständigheter ska de med 
beaktande av principerna om 
allmängiltighet, tillgång till vård av god 
kvalitet, rättvisa och solidaritet fastställa 
tydliga kvalitets- och säkerhetsnormer för 
den vård som bedrivs på deras territorium 
och se till

a) att det finns arrangemang som säkrar 
att vårdgivarna kan uppfylla sådana 

a) att för hälso- och sjukvård som ges i en 
annan medlemsstat än den där patienten 
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normer med beaktande av internationell 
medicinsk vetenskap och allmänt 
vedertagen god medicinsk praxis,

är försäkrad person, eller hälso- och 
sjukvård som ges i en annan medlemsstat 
än den där vårdgivaren är bosatt, 
registrerad eller etablerad, gäller 
lagstiftningen i den behandlande 
medlemsstaten.

b) att vårdgivarnas praktiska tillämpning 
av sådana normer regelbundet övervakas 
och att lämpliga återgärder vidtas om 
relevanta normer inte följs inte uppnås, 
med beaktande av nya medicinska rön 
och metoder,

b) att hälso- och sjukvård som avses i 
punkt 1 a ges i enlighet med normer och 
riktlinjer om kvalitet och säkerhet som 
fastställts av den behandlande 
medlemsstaten och garanterar att:

i) att patienter och vårdgivare från andra 
medlemsstater kan få information om 
dessa normer och riktlinjer, inbegripet 
bestämmelser om tillsyn, även på 
elektronisk väg,

c) att vårdgivarna ger patienterna all 
relevant information så att de kan fatta 
välgrundade beslut, särskilt information 
om vårdens tillgänglighet, kostnad och 
resultat och uppgifter om deras
försäkringsskydd eller annat personligt 
eller kollektivt skydd rörande yrkesansvar,

ii) att patienter och vårdgivare från andra 
medlemsstater kan få information om 
vårdens tillgänglighet, kostnad och resultat 
och uppgifter om vårdgivarens
försäkringsskydd eller annat personligt 
eller kollektivt skydd rörande yrkesansvar,

d) att patienterna har möjlighet att klaga 
och garanteras prövning och 
kompensation när de lider skada på grund 
av den vård de fått,

d) att patienterna har möjlighet att klaga 
när de lider skada på grund av den vård de 
fått och garanteras prövning och rätt att 
söka kompensation,

e) att det för den vård som bedrivs på deras 
territorium finns system med 
yrkesansvarsförsäkring eller en garanti 
eller liknande arrangemang som är 
likvärdiga eller i allt väsentligt jämförbara 
när det gäller syftet och som är anpassade 
till riskens art och omfattning,

e) att det för den vård som bedrivs på deras 
territorium finns system med 
yrkesansvarsförsäkring eller en garanti 
eller liknande arrangemang som är 
likvärdiga eller i allt väsentligt jämförbara 
när det gäller syftet och som är anpassade 
till riskens art och omfattning,

f) att den grundläggande rätten till 
personlig integritet vid behandling av 
personuppgifter skyddas i 
överensstämmelse med nationella åtgärder 
som genomför gemenskapens 
bestämmelser om skydd av 
personuppgifter, särskilt direktiven 
95/46/EG och 2002/58/EG,

f) att den grundläggande rätten till 
personlig integritet vid behandling av 
personuppgifter skyddas i 
överensstämmelse med nationella åtgärder 
som genomför gemenskapens 
bestämmelser om skydd av 
personuppgifter, särskilt direktiven 
95/46/EG och 2002/58/EG,

g) att patienter från andra medlemsstater 
behandlas på samma villkor som 

g) att patienter från andra medlemsstater 
behandlas på samma villkor som 
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medborgarna i den behandlande 
medlemsstaten, vilket även omfattar skydd 
mot diskriminering enligt gemenskapsrätt 
och nationell lagstiftning i den 
behandlande medlemsstaten.

medborgarna i den behandlande 
medlemsstaten, vilket även omfattar skydd 
mot diskriminering enligt gemenskapsrätt 
och nationell lagstiftning i den 
behandlande medlemsstaten.

ga) att behandlade patienter har rätt till 
information, i skriftlig eller elektronisk 
form, om den mottagna behandlingen och 
om all fortsatt läkarvård,
gb) att det finns mekanismer för att 
vårdgivarna ska uppfylla kvalitets- och 
säkerhetsnormerna, med hänsyn till den 
internationella medicinska forskningens 
resultat och allmänt erkänd god praxis, 
framför allt genom tillhandahållande av 
utbildning och yrkesutbildning av god 
kvalitet och stöd till utvecklingen av 
europaomfattande harmoniserade 
läroplaner samt till ackrediteringen av 
yrkesverksamma inom vården.
gc) att vårdgivarnas praktiska tillämpning 
av sådana normer regelbundet övervakas 
och att lämpliga åtgärder vidtas om 
relevanta normer inte uppnås, med 
beaktande av nya medicinska rön och 
metoder.

Or. en

Motivering

I direktivet måste det föreskrivas mekanismer för att garantera att medlemsstaterna effektivt 
kan följa principerna om allmängiltighet, rättvisa, solidaritet, kvalitet, säkerhet och tillgång 
till vård.

Ändringsförslag 308
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den behandlande medlemsstaten 1. Hälso- och sjukvård som ges i en 
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ansvarar för organisation och 
tillhandahållande av hälso- och sjukvård.
Under sådana omständigheter ska de med 
beaktande av principerna om 
allmängiltighet, tillgång till vård av god 
kvalitet, rättvisa och solidaritet fastställa 
tydliga kvalitets- och säkerhetsnormer för 
den vård som bedrivs på deras territorium 
och se till

annan medlemsstat än den där patienten 
är försäkrad, eller hälso- och sjukvård 
som ges i en annan medlemsstat än den 
där vårdgivaren är bosatt, registrerad 
eller etablerad, ska omfattas av 
lagstiftningen i den behandlande 
medlemsstaten i enlighet med artikel 2.

Den behandlande medlemsstaten ska se 
till

a) att det finns arrangemang som säkrar att 
vårdgivarna kan uppfylla sådana normer 
med beaktande av internationell medicinsk 
vetenskap och allmänt vedertagen god
medicinsk praxis,

a) att det finns arrangemang som säkrar att 
vårdgivarna kan uppfylla sådana normer 
med beaktande av utvecklingen i
internationell medicinsk vetenskap och i 
den allmänt vedertagna medicinska 
praxisen,

b) att vårdgivarnas praktiska tillämpning 
av sådana normer regelbundet övervakas 
och att lämpliga återgärder vidtas om 
relevanta normer inte följs inte uppnås, 
med beaktande av nya medicinska rön 
och metoder,

b) att den vård som nämns i punkt 1 
tillhandahålls i enlighet med de kvalitets-
och säkerhetsnormer som fastställts av 
den behandlande medlemsstaten och 
därmed garantera

i) att patienter och vårdgivare från andra 
medlemsstater kan få information om 
sådana normer och riktlinjer, inbegripet 
bestämmelser om tillsyn, även i 
elektronisk form, 
ii) att patienter och vårdgivare från andra 
medlemsstater kan få information om 
behandlingsalternativ, vårdens 
tillgänglighet, kostnad och eventuella 
resultat och uppgifter om vårdgivarens 
försäkringsskydd eller annat personligt 
eller kollektivt skydd rörande yrkesansvar,

c) att vårdgivarna ger patienterna all 
relevant information så att de kan fatta 
välgrundade beslut, särskilt information om 
vårdens tillgänglighet, kostnad och resultat 
och uppgifter om deras försäkringsskydd 
eller annat personligt eller kollektivt skydd 
rörande yrkesansvar,

c) att vårdgivarna ger patienterna all 
relevant information så att de kan fatta 
välgrundade beslut, särskilt information om 
behandlingsalternativ, vårdens 
tillgänglighet, kostnad och eventuella
resultat och uppgifter om deras 
försäkringsskydd eller annat personligt 
eller kollektivt skydd rörande yrkesansvar,

d) att patienterna har möjlighet att klaga 
och garanteras prövning och kompensation 

d) att patienterna har möjlighet att klaga 
och garanteras prövning och rätt att söka 
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när de lider skada på grund av den vård de 
fått,

skadestånd när de lider skada på grund av 
den vård de fått,

e) att det för den vård som bedrivs på deras 
territorium finns system med 
yrkesansvarsförsäkring eller en garanti 
eller liknande arrangemang som är 
likvärdiga eller i allt väsentligt jämförbara 
när det gäller syftet och som är anpassade 
till riskens art och omfattning,

e) att det för den vård som bedrivs på deras 
territorium finns system med 
yrkesansvarsförsäkring eller en garanti 
eller liknande arrangemang som är 
likvärdiga eller i allt väsentligt jämförbara 
när det gäller syftet och som är anpassade 
till riskens art och omfattning,

f) att den grundläggande rätten till 
personlig integritet vid behandling av 
personuppgifter skyddas i 
överensstämmelse med nationella åtgärder 
som genomför gemenskapens 
bestämmelser om skydd av 
personuppgifter, särskilt direktiven 
95/46/EG och 2002/58/EG,

f) att den grundläggande rätten till 
personlig integritet vid behandling av 
personuppgifter skyddas i 
överensstämmelse med nationella åtgärder 
som genomför gemenskapens 
bestämmelser om skydd av 
personuppgifter, särskilt direktiven 
95/46/EG och 2002/58/EG,

g) att patienter från andra medlemsstater 
behandlas på samma villkor som 
medborgarna i den behandlande 
medlemsstaten, vilket även omfattar skydd 
mot diskriminering enligt gemenskapsrätt 
och nationell lagstiftning i den 
behandlande medlemsstaten.

g) att patienter från andra medlemsstater 
behandlas på samma villkor som 
medborgarna i den behandlande 
medlemsstaten, vilket även omfattar skydd 
mot diskriminering enligt gemenskapsrätt 
och nationell lagstiftning i den 
behandlande medlemsstaten.

ga) att behandlade patienter har rätt till 
information, i skriftlig eller elektronisk 
form, om behandlingen och alla 
medicinska rekommendationer för fortsatt 
behandling.

Or. de

Ändringsförslag 309
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – inledning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den behandlande medlemsstaten 
ansvarar för organisation och 
tillhandahållande av hälso- och sjukvård.
Under sådana omständigheter ska de med 

1. När hälso- och sjukvård ges i en annan 
medlemsstat än den där patienten är 
försäkrad person, eller i en annan 
medlemsstat än den där vårdgivaren är 
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beaktande av principerna om 
allmängiltighet, tillgång till vård av god 
kvalitet, rättvisa och solidaritet fastställa 
tydliga kvalitets- och säkerhetsnormer för 
den vård som bedrivs på deras territorium 
och se till

etablerad, ska vården ges enligt 
lagstiftningen i den behandlande 
medlemsstaten, i enlighet med punkt 2 i 
denna artikel.

Hälso- och sjukvården ska tillhandahållas 
enligt de standarder och normer för 
kvalitet och säkerhet som har fastställts av 
den medlemsstat där behandlingen sker. 
Den behandlande medlemsstaten ska se 
till att:

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att skapa ökad tydlighet i juridiskt hänseende genom att 
införa den text som ursprungligen stod i artikel 11. De principer som skisserats upp i 
kommissionens förslag har också flyttats i ett tidigare ändringsförslag till artikel 1.

Ändringsförslag 310
Edite Estrela

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – inledning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den behandlande medlemsstaten
ansvarar för organisation och 
tillhandahållande av hälso- och sjukvård.
Under sådana omständigheter ska de med 
beaktande av principerna om 
allmängiltighet, tillgång till vård av god 
kvalitet, rättvisa och solidaritet fastställa 
tydliga kvalitets- och säkerhetsnormer för 
den vård som bedrivs på deras territorium 
och se till

1. Medlemsstaterna ansvarar för 
organisation och tillhandahållande av 
hälso- och sjukvård i enlighet med artikel 
151.5 i EG-fördraget. Under sådana 
omständigheter ska de se till 

Or. pt
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Ändringsförslag 311
Claude Turmes, Margrete Auken

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – inledning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den behandlande medlemsstaten ansvarar 
för organisation och tillhandahållande av 
hälso- och sjukvård. Under sådana 
omständigheter ska de med beaktande av 
principerna om allmängiltighet, tillgång 
till vård av god kvalitet, rättvisa och 
solidaritet fastställa tydliga kvalitets- och 
säkerhetsnormer för den vård som bedrivs 
på deras territorium och se till

Den behandlande medlemsstaten ansvarar 
för organisation och tillhandahållande av 
säker och högkvalitativ hälso- och 
sjukvård i enlighet med principerna om 
allmän tillgång, solidaritet, överkomliga 
priser, tillgång på lika villkor överallt och 
demokratisk tillsyn. Den behandlande 
medlemsstaten ansvarar också för att det 
finns möjligheter till överklagande och till 
prövning inför domstol i händelse av 
skada. Om skador uppstått vid 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
ska den behandlande medlemsstatens 
system för klagomål och ersättning 
tillämpas. De behandlande 
medlemsstaterna ska fastställa tydliga 
kvalitets- och säkerhetsnormer för den vård 
som bedrivs på deras territorium och se till

Or. en

Motivering

Principerna om allmän tillgång, solidaritet, överkomliga priser, tillgång på lika villkor 
överallt och demokratisk tillsyn har med stöd av Lissabonavtalet ställts upp som viktiga 
principer för tillhandahållandet av hälso- och sjukvård. Ansvaret i händelse av att skada 
uppstår klarläggs ytterligare genom detta ändringsförslag.

Ändringsförslag 312
Anne Ferreira

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – inledning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den behandlande medlemsstaten 
ansvarar för organisation och 

1. Den behandlande medlemsstaten 
ansvarar för organisation och 
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tillhandahållande av hälso- och sjukvård.
Under sådana omständigheter ska de med 
beaktande av principerna om
allmängiltighet, tillgång till vård av god 
kvalitet, rättvisa och solidaritet fastställa 
tydliga kvalitets- och säkerhetsnormer för 
den vård som bedrivs på deras territorium 
och se till

tillhandahållande av hälso- och sjukvård. 
Under sådana omständigheter ska de med 
beaktande av principerna om allmänhetens 
intresse, allmängiltighet, tillgång till 
effektiv och kontinuerlig vård av god 
kvalitet nära hemmet och till rimlig 
kostnad, rättvisa och solidaritet fastställa 
tydliga kvalitets- och säkerhetsnormer för 
den vård som bedrivs på deras territorium 
och se till

Or. fr

Motivering

Medlemsstaternas exakta ansvar för hälso- och sjukvården och enligt efter vilka principer den 
ska bedrivas behöver upprepas. Det behövs också en hänvisning till allmänhetens intress.

Ändringsförslag 313
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – inledning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den behandlande medlemsstaten 
ansvarar för organisation och 
tillhandahållande av hälso- och sjukvård.
Under sådana omständigheter ska de med 
beaktande av principerna om 
allmängiltighet, tillgång till vård av god 
kvalitet, rättvisa och solidaritet fastställa 
tydliga kvalitets- och säkerhetsnormer för 
den vård som bedrivs på deras territorium 
och se till

1. Den behandlande medlemsstaten 
ansvarar för organisation och 
tillhandahållande av hälso- och sjukvård. 
Under sådana omständigheter ska de, 
utgående från principerna om 
allmänhetens intresse, allmängiltighet, 
tillgång till vård av god kvalitet, rättvisa 
och solidaritet samt det uppdrag att 
tillhandahålla offentliga tjänster som 
kommer an på vårdgivare fastställa tydliga 
kvalitets- och säkerhetsnormer för den vård 
som bedrivs på deras territorium och se till

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör inte bara beakta principerna om allmängiltighet, tillgänglighet, rättvisa 
och solidaritet. De bör organisera och tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänsterna 
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utgående från dessa principer (se också artikel 16 i EG-fördraget).

Ändringsförslag 314
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – inledning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den behandlande medlemsstaten 
ansvarar för organisation och 
tillhandahållande av hälso- och sjukvård.
Under sådana omständigheter ska de med 
beaktande av principerna om 
allmängiltighet, tillgång till vård av god 
kvalitet, rättvisa och solidaritet fastställa 
tydliga kvalitets- och säkerhetsnormer för 
den vård som bedrivs på deras territorium 
och se till

1. Den behandlande medlemsstaten 
ansvarar för organisation och 
tillhandahållande av hälso- och sjukvård. 
Under sådana omständigheter ska de, 
utgående från principerna om 
allmänhetens intresse, allmängiltighet, 
tillgång till vård av god kvalitet, rättvisa 
och solidaritet samt det uppdrag att 
tillhandahålla offentliga tjänster som 
kommer an på vårdgivare fastställa tydliga 
kvalitets- och säkerhetsnormer för den vård 
som bedrivs på deras territorium och se till

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör inte bara beakta principerna om allmängiltighet, tillgänglighet, rättvisa 
och solidaritet, utan också organisera och tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänsterna 
utgående från dem.

Ändringsförslag 315
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – inledning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den behandlande medlemsstaten 
ansvarar för organisation och 
tillhandahållande av hälso- och sjukvård.
Under sådana omständigheter ska de med 
beaktande av principerna om 

1. Den behandlande medlemsstaten 
ansvarar för organisation och 
tillhandahållande av hälso- och sjukvård.
Under sådana omständigheter ska 
medlemsstaterna med beaktande av 
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allmängiltighet, tillgång till vård av god 
kvalitet, rättvisa och solidaritet fastställa 
tydliga kvalitets- och säkerhetsnormer för 
den vård som bedrivs på deras territorium 
och se till

principerna om allmängiltighet, tillgång till 
vård av god kvalitet oavsett geografiska 
och ekonomiska omständigheter, 
effektivitet och ändamålsenlighet, 
kontinuitet, rättvisa och solidaritet 
fastställa tydliga kvalitets- och 
säkerhetsnormer för den vård som bedrivs 
på deras territorium och se till

Or. nl

Ändringsförslag 316
Urszula Krupa

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – inledning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den behandlande medlemsstaten
ansvarar för organisation och 
tillhandahållande av hälso- och sjukvård. 
Under sådana omständigheter ska de med 
beaktande av principerna om 
allmängiltighet, tillgång till vård av god 
kvalitet, rättvisa och solidaritet fastställa 
tydliga kvalitets- och säkerhetsnormer för 
den vård som bedrivs på deras territorium 
och se till

1. Varje medlemsstat ansvarar för 
behandlingsförloppet samt för
organisation och tillhandahållande av 
hälso- och sjukvård. Under sådana 
omständigheter ska de med beaktande av 
principerna om kostnadsfrihet,
allmängiltighet, tillgång till vård av god 
kvalitet, rättvisa och solidaritet fastställa 
tydliga kvalitets- och säkerhetsnormer för 
den vård som bedrivs på deras territorium 
och se till:

Or. pl

Motivering

Hälso- och sjukvård bör tillhandahållas kostnadsfritt inom EU, också inom ramen för den 
privata hälso- och sjukvården.
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Ändringsförslag 317
Evangelia Tzampazi

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – inledning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den behandlande medlemsstaten 
ansvarar för organisation och 
tillhandahållande av hälso- och sjukvård.
Under sådana omständigheter ska de med 
beaktande av principerna om 
allmängiltighet, tillgång till vård av god 
kvalitet, rättvisa och solidaritet fastställa 
tydliga kvalitets- och säkerhetsnormer för 
den vård som bedrivs på deras territorium 
och se till

1. Den behandlande medlemsstaten 
ansvarar för organisation och 
tillhandahållande av hälso- och sjukvård. 
Under sådana omständigheter ska de med 
beaktande av principerna om 
allmängiltighet, tillgång till vård av god 
kvalitet, rättvisa, tillgänglighet för 
funktionshindrade och solidaritet fastställa 
tydliga kvalitets- och säkerhetsnormer för 
den vård som bedrivs på deras territorium 
och se till

Or. en

Motivering

Tillgänglighet för funktionshindrade måste ställas upp som en grundläggande princip för 
tillhandahållandet av hälso- och sjukvård, tillsammans med andra grundläggande principer, 
eftersom det är en fråga om de mänskliga rättigheterna att funktionshindrade ska få tillgång 
till hälso- och sjukvård på lika villkor. 

Ändringsförslag 318
Iles Braghetto

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – inledning

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den behandlande medlemsstaten 
ansvarar för organisation och 
tillhandahållande av hälso- och sjukvård.
Under sådana omständigheter ska de med 
beaktande av principerna om 
allmängiltighet, tillgång till vård av god 
kvalitet, rättvisa och solidaritet fastställa 
tydliga kvalitets- och säkerhetsnormer för 
den vård som bedrivs på deras territorium 

Den behandlande medlemsstaten ansvarar 
för organisation och tillhandahållande av 
hälso- och sjukvård. Under sådana 
omständigheter ska de med beaktande av 
principerna om allmängiltighet, tillgång till 
vård av god kvalitet, rättvisa och solidaritet 
fastställa tydliga kvalitets- och 
säkerhetsnormer för den vård som bedrivs 
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och se till på deras territorium och ta hänsyn till

Or. en

Motivering

Att kräva att medlemsstaterna ska ”se till” vissa saker inkräktar på deras ansvar för att 
själva bestämma vilka kvalitets- och säkerhetsnormer de ska ha. Mot bakgrund av artikel 152 
i fördraget, i vilken det står att medlemsstaterna själva har ansvaret för att organisera, 
finansiera och ge hälso- och sjukvård till sina medborgare, verkar det mera på sin plats att 
säga att medlemsstaterna ska ”ta hänsyn till” än att de ska ”se till”.

Ändringsförslag 319
Kartika Tamara Liotard

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) att vårdgivarna inte utestänger någon 
enda patient från vården på grund av 
patientens samhällsekonomiska situation, 
oavsett om patienten är medborgare i 
samma eller annan medlemsstat,

Or. nl

Motivering

Varje medlemsstat är och förblir ansvarig för att hälso- och sjukvård ges, oavsett patientens 
samhällsekonomiska situation.

Ändringsförslag 320
Edite Estrela

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) att det finns arrangemang som säkrar 
att vårdgivarna kan uppfylla sådana 

a) vården ges i enlighet med 
lagstiftningen i den behandlande 
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normer med beaktande av internationell 
medicinsk vetenskap och allmänt 
vedertagen god medicinsk praxis,

medlemsstaten, om vården ges i en annan 
medlemsstat än den där patienten är 
försäkrad,

Or. pt

Ändringsförslag 321
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) att det finns arrangemang som säkrar 
att vårdgivarna kan uppfylla sådana 
normer med beaktande av internationell 
medicinsk vetenskap och allmänt 
vedertagen god medicinsk praxis,

a) att patienter på begäran kan få 
information om dessa normer och 
riktlinjer, inbegripet bestämmelser om 
tillsyn och bedömning, 

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att tyngdpunkten i artikeln ska vila vid den viktiga 
uppgiften att ge patienterna juridisk tydlighet och den information de behöver för att göra 
välgrundade val om gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

Ändringsförslag 322
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) att det finns arrangemang som säkrar 
att vårdgivarna kan uppfylla sådana 
normer med beaktande av internationell 
medicinsk vetenskap och allmänt 
vedertagen god medicinsk praxis,

a) att hälso- och sjukvård faktiskt ges i 
enlighet med de kvalitets- och 
säkerhetsnormer som avses i punkt 1 och 
med beaktande av internationell medicinsk 
vetenskap och allmänt vedertagen god 
medicinsk praxis,
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Or. nl

Ändringsförslag 323
Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) att det finns arrangemang som säkrar att 
vårdgivarna kan uppfylla sådana normer 
med beaktande av internationell medicinsk 
vetenskap och allmänt vedertagen god 
medicinsk praxis,

a) att det finns en tydlig definition av vilka 
krav lagstiftningen ställer på vårdgivare 
med beaktande av internationell medicinsk 
vetenskap och allmänt vedertagen god 
medicinsk praxis,

Or. hu

Motivering

Det är medlemsstaternas ansvar att utarbeta nationell lagstiftning om grundläggande 
principer och krav på hälso- och sjukvården samt att kontrollera hur vårdgivarna genomför 
bestämmelserna och vidta åtgärder för att se till att de övervakas. Det bör därför fastställas i 
punkt 1 a att det är medlemsstaternas ansvar att utarbeta tydliga lagstiftningskrav.

Ändringsförslag 324
Kathy Sinnott

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) att det finns arrangemang som säkrar att 
vårdgivarna kan uppfylla sådana normer 
med beaktande av internationell medicinsk 
vetenskap och allmänt vedertagen god 
medicinsk praxis,

a) att det finns arrangemang för att 
vårdyrkesfolk ska kunna få utbildning 
och yrkesutbildning av god kvalitet, som 
säkrar att vårdgivarna kan uppfylla sådana 
normer med beaktande av internationell 
medicinsk vetenskap och allmänt 
vedertagen god medicinsk praxis,

Or. en
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Motivering

Access to high quality care and best practice are enshrined in training and education.

Today, there are striking and important differences in the education and training structures 
applying in different Member States. This gives rise to uncertainties for patients regarding the 
quality of care they may receive, because the structure of training of medical doctors varies 
significantly in terms of duration and contents.

Consequently, raising and harmonising the standards of professional education, training and 
certification are practical and important steps which will deliver quality assurance. If all 
healthcare providers can offer the same level of treatment throughout the EU - thanks to 
European common standards of education and training- , patients will be assured that the 
quality of care provided at home is similar to that supplied on a cross-border basis.

Ändringsförslag 325
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) att det finns arrangemang som säkrar att 
vårdgivarna kan uppfylla sådana normer 
med beaktande av internationell medicinsk 
vetenskap och allmänt vedertagen god 
medicinsk praxis,

a) att det finns arrangemang som säkrar att 
vårdgivarna och akutvården kan uppfylla 
sådana normer med beaktande av 
internationell medicinsk vetenskap och 
allmänt vedertagen god medicinsk praxis,

Or. en

Motivering

Kvalitetsnormerna måste också omfatta akutvården.
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Ändringsförslag 326
Kathy Sinnott

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) att det finns arrangemang som säkrar att 
vårdgivarna kan uppfylla sådana normer 
med beaktande av internationell medicinsk 
vetenskap och allmänt vedertagen god 
medicinsk praxis,

a) att det finns arrangemang som säkrar att 
vårdgivarna och akutvården kan uppfylla 
sådana normer med beaktande av 
internationell medicinsk vetenskap och 
allmänt vedertagen god medicinsk praxis,

Or. en

Motivering

Vid  en olycka (eller katastrof) ska hälso- och sjukvård självklart tillhandahållas med minsta 
möjliga administrativa förfaranden för förhandstillstånd.  

Behovet av snabba åtgärder i katastrofsituationer i gränsområden kräver brett samarbete 
mellan medlemsstaterna och deras regionala akutvårdssystem.   Paramedicinsk personal är 
viktig i sådana situationer.

Ändringsförslag 327
Urszula Krupa

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) att det finns arrangemang som säkrar att 
vårdgivarna kan uppfylla sådana normer 
med beaktande av internationell medicinsk 
vetenskap och allmänt vedertagen god 
medicinsk praxis,

a) att det finns arrangemang som säkrar att 
vårdgivarna utan hinder av nationell 
lagstiftning kan uppfylla sådana normer 
med beaktande av internationell medicinsk 
vetenskap och allmänt vedertagen god 
medicinsk praxis,

Or. pl

Motivering

Medlemsstaterna kan själva reglera den här frågan i detalj, men de måste ta hänsyn till 
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internationell medicinsk vetenskap och allmänt vedertagen god medicinsk praxis.

Ändringsförslag 328
Anne Ferreira

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) att det finns arrangemang som säkrar att 
vårdgivarna kan uppfylla sådana normer 
med beaktande av internationell medicinsk 
vetenskap och allmänt vedertagen god 
medicinsk praxis,

a) att det finns arrangemang som säkrar att 
vårdgivarna kan uppfylla sådana normer på 
vederbörligt sätt med beaktande av 
internationell medicinsk vetenskap och 
allmänt vedertagen god medicinsk praxis,

Or. fr

Motivering

Det är absolut nödvändigt att vårdgivarna gör allt för att uppfylla säkerhets- och 
kvalitetsnormerna för hälso- och sjukvård.

Ändringsförslag 329
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) att dessa kvalitets- och 
säkerhetsnormer görs offentligt 
tillgängliga för medborgarna i ett klart 
och lättillgängligt format,

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna måste hantera kvalitets- och säkerhetsnormerna med öppenhet och insyn 
och bör således åläggas att göra dem offentligt tillgängliga.
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Ändringsförslag 330
Umberto Guidoni

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) att certifieringen och ackrediteringen 
av behandlingsprocesser tar hänsyn både 
till kvaliteten och säkerheten och 
hållbarhetskriterierna i de offentliga och 
privata hälso- och sjukvårdssystemen. En 
kostnadsökning som varken kan 
förhandsuppskattas eller motiveras med 
en verklig förbättring av människors 
hälsa kunde bli utslagsgivande för att de 
offentliga hälso- och sjukvårdssystemen 
bryter samman, så att patienter med 
sjukdomar som kräver dyrare former av 
behandling gradvis skulle komma att råka 
ut för diskriminering.

Or. en

Motivering

Då olika behandlingar certifieras och ackrediteras måste det också tas hänsyn till bärkraften 
i offentliga och privata system för hälso- och sjukvård. Om patienternas fria rörlighet urartar 
till en ren kapplöpning där det ohejdat köps behandlingar och/eller diagnoser, då kunde 
kostnaderna raka i höjden så pass att patienter med behov av kostsamma behandlingar kom 
att diskrimineras så att försäkringssystemen vägrade befatta sig med dem, just precis som det 
redan hänt, till exempel med personer som lider av aids.

Ändringsförslag 331
Nicolae Vlad Popa

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led b och c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) att vårdgivarnas praktiska tillämpning 
av sådana normer regelbundet övervakas 

b) att hälso- och sjukvård som avses i 
punkt 1 a ges i enlighet med normer och 
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och att lämpliga återgärder vidtas om 
relevanta normer inte följs inte uppnås, 
med beaktande av nya medicinska rön 
och metoder,

riktlinjer om kvalitet och säkerhet som 
fastställts av den behandlande 
medlemsstaten och garanterar att:

i) att patienter och vårdgivare från andra 
medlemsstater får information om dessa 
normer och riktlinjer, inbegripet 
bestämmelser om tillsyn, även på 
elektronisk väg,

c) att vårdgivarna ger patienterna all 
relevant information så att de kan fatta 
välgrundade beslut, särskilt information 
om vårdens tillgänglighet, kostnad och 
resultat och uppgifter om deras 
försäkringsskydd eller annat personligt 
eller kollektivt skydd rörande yrkesansvar,

ii) att patienter och vårdgivare från andra 
medlemsstater får information om vårdens 
tillgänglighet, kostnad och resultat och 
uppgifter om vårdgivarens 
försäkringsskydd eller annat personligt 
eller kollektivt skydd rörande yrkesansvar,

Or. en

Motivering

While the text proposed by the Commission implies that healthcare providers receive the 
information and pass it on to the patients so they can make an informed decision, the 
amendment suggests that both the healthcare providers and beneficiaries can be informed.
Given the fact that both the patient has to have the information in order to make an informed 
decision, as has the healthcare provider in order to offer the best healthcare available, the 
text should state that it is imperative for both parties to be informed on standard, guidelines, 
provisions on supervision, on availability, prices and outcomes of the healthcare provided 
and details of the healthcare provider’s insurance cover or other means of personal or 
collective protection with regard to their professional liability.

Ändringsförslag 332
Edite Estrela

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) att vårdgivarnas praktiska tillämpning 
av sådana normer regelbundet övervakas 
och att lämpliga återgärder vidtas om 
relevanta normer inte följs inte uppnås, 

b) att hälso- och sjukvård som avses i 
punkt 1.a ges i enlighet med normer och 
riktlinjer om kvalitet och säkerhet som 
fastställts av den behandlande 
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med beaktande av nya medicinska rön 
och metoder,

medlemsstaten,

Or. pt

Ändringsförslag 333
Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) att vårdgivarnas praktiska tillämpning av 
sådana normer regelbundet övervakas och 
att lämpliga återgärder vidtas om relevanta 
normer inte följs inte uppnås, med 
beaktande av nya medicinska rön och 
metoder,

b) att vårdgivarnas praktiska tillämpning av 
nationell lagstiftning regelbundet 
övervakas och att lämpliga återgärder 
vidtas om relevanta normer inte följs, 

Or. hu

Motivering

Det är medlemsstaternas ansvar att utarbeta nationell lagstiftning om grundläggande 
principer och krav på hälso- och sjukvården och att se till att lagstiftningen följs. 
"Korrigeringsåtgärder" [är inte översatt i den svenska versionen] är för allmänt och lämnar 
öppet för många tolkningar.

Ändringsförslag 334
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) att vårdgivarnas praktiska tillämpning av 
sådana normer regelbundet övervakas och 
att lämpliga återgärder vidtas om relevanta 
normer inte följs inte uppnås, med 
beaktande av nya medicinska rön och 
metoder,

b) att vårdgivarnas och akutvårdens
praktiska tillämpning av sådana normer 
regelbundet övervakas och att lämpliga 
återgärder vidtas om relevanta normer inte 
följs inte uppnås, med beaktande av nya 
medicinska rön och metoder,
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Or. en

Motivering

Det är viktigt att kvalitetsnormerna även omfattar akutvården.

Ändringsförslag 335
Iles Braghetto

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) att vårdgivarnas praktiska tillämpning av 
sådana normer regelbundet övervakas och 
att lämpliga återgärder vidtas om relevanta 
normer inte följs inte uppnås, med 
beaktande av nya medicinska rön och 
metoder,

b) att vårdgivarnas praktiska tillämpning av 
sådana normer regelbundet övervakas och 
utvärderas och att lämpliga återgärder 
vidtas om relevanta normer inte följs inte 
uppnås, med beaktande av nya medicinska 
rön och metoder,

Or. it

Motivering

Motivering Utvärdering är viktigt för att kunna bli ansluten till ett nätverk av inrättningar 
som blivit erkända och ackrediterade tack vare vård av hög kvalitet under årens lopp.

Ändringsförslag 336
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) att vårdgivarna ger patienterna all 
relevant information så att de kan fatta 
välgrundade beslut, särskilt information 
om vårdens tillgänglighet, kostnad och 
resultat och uppgifter om deras 
försäkringsskydd eller annat personligt 
eller kollektivt skydd rörande yrkesansvar,

c) att vårdgivarna ger patienterna 
information om vårdens tillgänglighet, 
kostnad och resultat, även ur 
kvalitetssynvinkel betraktat, samt
uppgifter om sin registreringsstatus och 
sitt försäkringsskydd eller annat personligt 
eller kollektivt skydd rörande yrkesansvar,
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Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att tyngdpunkten i artikeln ska vila vid den viktiga 
uppgiften att ge patienterna juridisk tydlighet och den information de behöver för att göra 
välgrundade val om gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

Ändringsförslag 337
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) att vårdgivarna ger patienterna all 
relevant information så att de kan fatta 
välgrundade beslut, särskilt information om 
vårdens tillgänglighet, kostnad och resultat 
och uppgifter om deras försäkringsskydd 
eller annat personligt eller kollektivt skydd 
rörande yrkesansvar,  

c) att vårdgivarna ger patienterna all 
relevant information så att de kan fatta 
välgrundade beslut, särskilt information om 
vårdgivaren är ansluten till den allmänna 
sjukförsäkringen, om vårdens 
tillgänglighet, kostnad, nivåer och 
förfaranden för återbetalning, 
kvalitetsindikationer och uppgifter om 
deras försäkringsskydd eller annat 
personligt eller kollektivt skydd rörande 
yrkesansvar,

Or. fr

Motivering

Vårdgivarna bör ge utförligare information, bland annat om de är offentliga eller privata 
vårdgivare, vilken organisation de är anslutna till, om de fortfarande har tillstånd att 
praktisera osv.

När det gäller kvalitetsindikationer är det känsligt med vårdresultat. När en erkänd 
hälsovårdsmyndighet som har befogenhet att bevilja en yrkesutövare eller en vårdinrättning 
ackreditering eller certifiering gör detta bör informationen göras tillgänglig och begränsas 
till denna upplysning.
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Ändringsförslag 338
Urszula Krupa

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) att vårdgivarna ger patienterna all 
relevant information så att de kan fatta 
välgrundade beslut, särskilt information om 
vårdens tillgänglighet, kostnad och resultat 
och uppgifter om deras försäkringsskydd 
eller annat personligt eller kollektivt skydd 
rörande yrkesansvar,

c) att vårdgivarna och huvudmännen för 
vården ger patienterna all relevant 
information så att de kan fatta välgrundade 
beslut, särskilt information om vårdens 
tillgänglighet, kostnad och resultat och 
uppgifter om deras försäkringsskydd eller 
annat personligt eller kollektivt skydd 
rörande yrkesansvar,

Or. pl

Motivering

Sådan information kan tillhandahållas på andra ställen än på sjukhusen och det här hjälper 
patienterna att få den information de behöver.

Ändringsförslag 339
Frieda Brepoels

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) att vårdgivarna ger patienterna all 
relevant information så att de kan fatta 
välgrundade beslut, särskilt information om 
vårdens tillgänglighet, kostnad och resultat 
och uppgifter om deras försäkringsskydd 
eller annat personligt eller kollektivt skydd 
rörande yrkesansvar,

c) att vårdgivarna ger patienterna all 
relevant information så att de kan fatta 
välgrundade beslut, särskilt information om 
sin registreringsstatus, vårdens 
tillgänglighet, kostnad och resultat och 
uppgifter om deras försäkringsskydd eller 
annat personligt eller kollektivt skydd 
rörande yrkesansvar. Patienterna måste få 
möjlighet att så bra som möjligt förstå 
denna information (vid behov med hjälp
av tolk eller översättning).

Or. nl
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Motivering

Vårdgivarna måste skaffa sig fullständig information om sin registreringsstatus. Med detta 
avses uppgifter om huruvida de är offentliga eller privata vårdgivare, samt om taxor och 
villkor i anslutning till vården och om deras tillstånd att utöva sin verksamhet (om det har 
dragits in eller inte) samt deras medlemskap i branschorganisationer.

Dessutom måste patienterna få den hjälp de behöver att förstå den här informationen, vid 
behov tolkbistånd. Det här är viktigt också för vårdpersonalen, för man kan ju inte vänta sig 
att de ska kunna EU:s alla 23 officiella språk. 

Ändringsförslag 340
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) att vårdgivarna ger patienterna all 
relevant information så att de kan fatta 
välgrundade beslut, särskilt information om 
vårdens tillgänglighet, kostnad och resultat 
och uppgifter om deras försäkringsskydd 
eller annat personligt eller kollektivt skydd 
rörande yrkesansvar,

c) att vårdgivarna ger patienterna all 
relevant information så att de kan fatta 
välgrundade beslut, särskilt information om 
vårdens tillgänglighet, kvalitet, säkerhet, 
kostnad och resultat och uppgifter om 
deras försäkringsskydd eller annat 
personligt eller kollektivt skydd rörande 
yrkesansvar,

Or. en

Motivering

Patienter som söker vård utomlands gör det, antingen för att det saknas sådan vård i deras 
hemland, eller för att vården finns där, men de inte kan få tillgång till den. Kvalitet och 
säkerhet måste finnas med bland kriterierna för dem som väljer att söka vård utomlands. 
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Ändringsförslag 341
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) att vårdgivarna ger patienterna all 
relevant information så att de kan fatta 
välgrundade beslut, särskilt information om 
vårdens tillgänglighet, kostnad och resultat
och uppgifter om deras försäkringsskydd 
eller annat personligt eller kollektivt skydd 
rörande yrkesansvar,

c) att vårdgivarna ger patienterna all 
relevant information så att de kan fatta 
välgrundade beslut, särskilt information om 
vårdens tillgänglighet, kostnad, 
kvalitetsindikationer och uppgifter om 
deras försäkringsskydd eller annat 
personligt eller kollektivt skydd rörande 
yrkesansvar,

Or. fr

Motivering

Begreppet vårdresultat är svårgripbart. Avsaknaden av objektiva och gemensamma kriterier 
kan leda till att vårdgivarna rapporterar resultat som är särskilt fördelaktiga för dem.  I de 
flesta medlemsstaterna har man sett en utveckling mot publicering i media av topplistor över 
vårdinrättningar och yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården. Sådan information 
förefaller varken relevant eller lämplig. Det finns en risk för att sådan information strider mot 
förbudet i vissa medlemsstater mot reklam. 

Ändringsförslag 342
Evangelia Tzampazi

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) att vårdgivarna ger patienterna all 
relevant information så att de kan fatta 
välgrundade beslut, särskilt information om 
vårdens tillgänglighet, kostnad och resultat 
och uppgifter om deras försäkringsskydd 
eller annat personligt eller kollektivt skydd 
rörande yrkesansvar,

c) att vårdgivarna ger patienterna all 
relevant information så att de kan fatta 
välgrundade beslut, särskilt information om 
vårdens tillgänglighet, kostnad, 
tillgänglighet för funktionshindrade och 
resultat och uppgifter om deras 
försäkringsskydd eller annat personligt 
eller kollektivt skydd rörande yrkesansvar,
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Or. en

Motivering

För funktionshindrade är det viktigt att veta i vad mån inrättningarna inom hälso- och 
sjukvården är tillgängliga för dem, för att de ska kunna göra ett verkligt välgrundat val med 
hänsyn tagen till om de faktiskt kan komma åt hälso- och sjukvården utomlands.

Ändringsförslag 343
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led ca och cb (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) att den offentligt utsedda beviljande 
myndigheten remitterar patienten till vård 
och behandling på orter i andra 
medlemsstater,
cb) att den offentligt utsedda beviljande 
myndigheten på förhand beviljar 
ekonomisk täckning av behandling i 
medlemsstaten där patienten är försäkrad 
eller i annan medlemsstat som ett villkor 
för att medlemsstaten där patienten är 
försäkrad ska täcka kostnaderna, 

Or. da

Motivering

Hur och när patienter ska beviljas behandling ska avgöras av en sakkunnig och inte av 
personlig ekonomi eller enskild tillgång till särskilda resurser.
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Ändringsförslag 344
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) att patienterna har möjlighet att klaga 
och garanteras prövning och kompensation 
när de lider skada på grund av den vård de 
fått,

d) att patienterna har möjlighet att klaga 
hos en oberoende ombudsman i både den 
behandlande medlemsstaten och i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad, 
att de garanteras gratis prövning och, i 
lämpliga fall, kompensation när de lider 
skada på grund av den gränsöverskridande 
hälso- och sjukvård vård de fått,

Or. en

Motivering

Som en garanti för att patienterna ska kunna anföra klagomål, inte bara i teorin, utan också i 
praktiken samt för att de ska få den prövning och den kompensation de kan behöva bör 
patienterna kunna lägga fram sina klagomål och anspråk både i den behandlande 
medlemsstaten och i den medlemsstat där de är försäkrade.

Ändringsförslag 345
Claude Turmes, Margrete Auken

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) att patienterna har möjlighet att klaga 
och garanteras prövning och kompensation 
när de lider skada på grund av den vård de 
fått,

d) att patienterna har möjlighet att klaga till 
ett oberoende organ och garanteras gratis 
prövning och kompensation när de lider 
skada på grund av den vård de fått,

Or. en
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Ändringsförslag 346
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) att patienterna har möjlighet att klaga 
och garanteras prövning och kompensation 
när de lider skada på grund av den vård de 
fått,

d) att patienterna har möjlighet att klaga 
och att det finns kostnadsfria 
arrangemang med vilkas hjälp de 
garanteras prövning och kompensation när 
de lider skada eller får veta om att skada 
uppstått på grund av den vård de fått,

Or. en

Motivering

Patienterna bör kunna göra anspråk på prövning eller kompensation om skada uppstått och 
ha garantier för att detta sker kostnadsfritt och med insyn. För att detta ska kunna uppnås 
måste det hänvisas till befintliga arrangemang för ändamålet.

Ändringsförslag 347
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) att patienterna har möjlighet att klaga 
och garanteras prövning och 
kompensation när de lider skada på grund 
av den vård de fått,

d) att patienterna har möjlighet att klaga
och att det finns arrangemang med vilkas 
hjälp de kan ansöka om prövning och 
kompensation när de lider skada på grund 
av den vård de fått,

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att tyngdpunkten i artikeln ska vila vid den viktiga 
uppgiften att ge patienterna juridisk tydlighet och den information de behöver för att göra 
välgrundade val om gränsöverskridande hälso- och sjukvård.
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Ändringsförslag 348
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) att patienterna har möjlighet att klaga 
och garanteras prövning och kompensation 
när de lider skada på grund av den vård de 
fått,

d) (Berör inte den svenska versionen.)

Or. nl

Ändringsförslag 349
Bill Newton Dunn

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) att patienterna har möjlighet att klaga 
och garanteras prövning och kompensation 
när de lider skada på grund av den vård de 
fått,

d) att patienterna har möjlighet att klaga 
och garanteras prövning och kompensation 
när de lider skada på grund av den vård de 
fått. Oavsett vilket system som valts måste 
förfarandena för rättelseyrkande och 
kompensation vara anpassade till 
ändamålet och allmänt tillgängliga, dvs. 
insynsvänliga, snabba, billiga, oberoende 
och möjliga att utnyttja för en sjuk eller 
skadad patient vars modersmål inte 
nödvändigtvis sammanfaller med språket i 
medlemsstaten. Förfarandena får inte 
verka begränsande på klagomålen och 
inte heller kräva att patienten ska 
återvända till den behandlande 
medlemsstaten.

Or. en
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Motivering

Medlemsstaternas nationella system för rättelse och kompensation i samband med medicinsk 
felbehandling är begränsade. Det kan tänkas att rättsmedlen inte står till buds för 
låginkomsttagare. I syfte att skapa klarhet för patienterna fastställs det i detta 
ändringsförslag en tydlig minimistandard som är förenliga med grundläggande skydd för 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 350
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) att det för den vård som bedrivs på deras 
territorium finns system med 
yrkesansvarsförsäkring eller en garanti 
eller liknande arrangemang som är 
likvärdiga eller i allt väsentligt jämförbara 
när det gäller syftet och som är anpassade 
till riskens art och omfattning,

e) att det för den vård som bedrivs på deras 
territorium finns system med 
yrkesansvarsförsäkring eller system där 
arbetsgivaren ska ansvara för sina 
arbetstagares handlingar, som är 
likvärdiga eller i allt väsentligt jämförbara 
när det gäller syftet och som är anpassade 
till riskens art och omfattning,

Or. en

Motivering

Här tas det hänsyn till sådana fall där vårdyrkesverksamma inte är personligt ansvariga, utan 
arbetsgivaren i stället påtar sig ansvaret för sina arbetstagares handlingar.

Ändringsförslag 351
Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – point e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) att det för den vård som bedrivs på deras 
territorium finns system med 
yrkesansvarsförsäkring eller en garanti 
eller liknande arrangemang som är 

(e) att nationella bestämmelser skapar 
rättsliga ramar för att det för den vård som 
bedrivs på deras territorium finns system 
med yrkesansvarsförsäkring eller en annan 
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likvärdiga eller i allt väsentligt jämförbara 
när det gäller syftet och som är anpassade 
till riskens art och omfattning,

garanti som är likvärdig eller i allt 
väsentligt jämförbar när det gäller syftet 
och som är anpassad till riskens art och 
omfattning,

Or. hu

Motivering

Systemen med yrkesansvarsförsäkringar kan inte föreskrivas i gemenskapslagstiftningen. Att 
göra detta skulle vara att blanda sig i medlemsstaternas rättskipningsområde över hur deras 
hälso- och sjukvårdssystem ska finansieras. Det är oklart vad som menas med "annan 
garanti".

Ändringsförslag 352
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – point e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) att det för den vård som bedrivs på deras 
territorium finns system med 
yrkesansvarsförsäkring eller en garanti 
eller liknande arrangemang som är 
likvärdiga eller i allt väsentligt jämförbara 
när det gäller syftet och som är anpassade 
till riskens art och omfattning,

e) att det för den vård som bedrivs på deras 
territorium finns system med 
yrkesansvarsförsäkring eller en garanti 
eller liknande arrangemang som är 
likvärdiga eller i allt väsentligt jämförbara 
när det gäller syftet och som är anpassade 
till riskens art och omfattning och att de 
yrkesverksamma inom hälso- och 
sjukvården informerar de behöriga 
myndigheterna att de täcks av en sådan 
försäkring,

Or. fr

Motivering

För att patienter ska åtnjuta samma skydd i EU är det viktigt att det blir obligatoriskt med 
yrkesansvarsförsäkring och att detta kontrolleras av det nationella tillsynsorganet för det 
berörda yrket. Försäkringarnas garantier bör också samordnas, både vad gäller 
ersättningsnivåer och villkor.
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Ändringsförslag 353
Anne Ferreira

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – point e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) att det för den vård som bedrivs på deras 
territorium finns system med 
yrkesansvarsförsäkring eller en garanti 
eller liknande arrangemang som är 
likvärdiga eller i allt väsentligt jämförbara 
när det gäller syftet och som är anpassade 
till riskens art och omfattning,

e) att det för den vård som bedrivs på deras 
territorium finns system med 
yrkesansvarsförsäkring eller en garanti 
eller liknande arrangemang som är 
likvärdiga eller i allt väsentligt jämförbara 
när det gäller syftet och som är anpassade 
till riskens art och omfattning och att de 
yrkesverksamma inom hälso- och 
sjukvården informerar de behöriga 
myndigheterna att de täcks av en sådan 
försäkring,

Or. fr

Motivering

Yrkesansvarsförsäkringen garanterar patienten skydd. Tillsynsmyndigheten för det berörda 
yrket bör dock även kontrollera att det finns en sådan försäkring och försäkringarnas 
garantier bör samordnas, både vad gäller ersättningsnivåer och villkor.

Ändringsförslag 354
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – point f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) att den grundläggande rätten till 
personlig integritet vid behandling av 
personuppgifter skyddas i 
överensstämmelse med nationella åtgärder 
som genomför gemenskapens 
bestämmelser om skydd av 
personuppgifter, särskilt direktiven 
95/46/EG och 2002/58/EG,

f) att det föreligger en rätt till kontinuitet 
inom vården genom att relevanta 
patientuppgifter ställs till förfogande. 
Härvid måste den grundläggande rätten till 
personlig integritet vid behandling av 
personuppgifter skyddas i 
överensstämmelse med nationella åtgärder 
som genomför gemenskapens 
bestämmelser om skydd av 
personuppgifter, särskilt direktiven 



PE418.256v01-00 40/100 AM\762980SV.doc

SV

95/46/EG och 2002/58/EG,

Or. nl

Ändringsförslag 355
Urszula Krupa

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) att patienter från andra medlemsstater 
behandlas på samma villkor som 
medborgarna i den behandlande 
medlemsstaten, vilket även omfattar skydd 
mot diskriminering enligt gemenskapsrätt 
och nationell lagstiftning i den 
behandlande medlemsstaten.

g) att patienter från andra medlemsstater 
också har rätt till samma vård och 
behandlas på samma villkor som 
medborgarna i den behandlande 
medlemsstaten, och får information om 
möjligheter till överklagande,  vilket även 
omfattar skydd mot diskriminering enligt 
gemenskapsrätt och nationell lagstiftning i 
den behandlande medlemsstaten.

Or. pl

Motivering

I enlighet med de allmänna principerna om rättvisa och frihet från diskriminering, vilka 
fastställts i artikel 21 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag 356
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) att patienter från andra medlemsstater 
behandlas på samma villkor som 
medborgarna i den behandlande 
medlemsstaten, vilket även omfattar skydd 
mot diskriminering enligt gemenskapsrätt 
och nationell lagstiftning i den 

g) att patienter från andra medlemsstater 
behandlas på samma villkor som 
medborgarna i den behandlande 
medlemsstaten, vilket även omfattar skydd 
mot diskriminering enligt gemenskapsrätt 
och nationell lagstiftning i den 
behandlande medlemsstaten. Behandling 
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behandlande medlemsstaten. på samma villkor hindrar inte 
medlemsstaterna att prioritera patienter 
från den egna medlemsstaten om detta ter 
sig nödvändigt för att den 
gränsöverskridande vårdens konsekvenser 
för väntetiderna ska bli rimliga och 
kunna hanteras. Behandling på samma 
villkor hindrar inte medlemsstaterna att ta 
ut olika pris för gränsöverskridande vård, 
om detta är nödvändigt för att man ska 
kunna ta hänsyn till kostnaderna för 
utveckling av vårdutbudet och 
vårdinfrastrukturen.

Or. nl

Ändringsförslag 357
John Bowis

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) att patienter från andra medlemsstater 
behandlas på samma villkor som 
medborgarna i den behandlande 
medlemsstaten, vilket även omfattar skydd 
mot diskriminering enligt gemenskapsrätt 
och nationell lagstiftning i den 
behandlande medlemsstaten.

g) att patienter från andra medlemsstater 
behandlas på samma villkor som 
medborgarna i den behandlande 
medlemsstaten, vilket även omfattar skydd 
mot diskriminering enligt gemenskapsrätt 
och nationell lagstiftning i den 
behandlande medlemsstaten. Ingen 
bestämmelse i detta direktiv kräver dock 
att vårdgivarna i en medlemsstat antingen 
ska tillhandahålla hälso- och sjukvård till 
en försäkrad person från en annan 
medlemsstat eller prioritera 
tillhandahållandet av hälso- och sjukvård 
till en försäkrad person från en annan 
medlemsstat till nackdel för andra 
patienter som har liknande vårdbehov och 
är försäkrade i den behandlande 
medlemsstaten.

Or. en
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Ändringsförslag 358
Iles Braghetto

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) att patienter från andra medlemsstater 
behandlas på samma villkor som 
medborgarna i den behandlande 
medlemsstaten, vilket även omfattar skydd 
mot diskriminering enligt gemenskapsrätt 
och nationell lagstiftning i den 
behandlande medlemsstaten.

g) att patienter från andra medlemsstater 
behandlas på samma villkor som 
medborgarna i den behandlande 
medlemsstaten, vilket även omfattar skydd 
mot diskriminering enligt gemenskapsrätt 
och nationell lagstiftning i den 
behandlande medlemsstaten. Det finns 
dock ingenting i detta direktiv som kräver 
att vårdgivarna ska godkänna planerad 
vård eller prioritera patienter från andra 
medlemsstater till nackdel för andra 
patienter med liknande vårdbehov, t.ex. 
genom längre väntetid för behandling.

Or. en

Motivering

Av omsorg om klarhet och konsekvens verkar det vara till nytta om det i den huvudsakliga 
texten i direktivet bekräftas det som fastställts i skäl 12, nämligen att vårdgivarna inte måste 
godkänna planerad vård eller prioritera patienter från andra medlemsstater till nackdel för 
sina egna patienter.

Ändringsförslag 359
Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) att patienter från andra medlemsstater 
behandlas på samma villkor som 
medborgarna i den behandlande 
medlemsstaten, vilket även omfattar skydd 
mot diskriminering enligt gemenskapsrätt 
och nationell lagstiftning i den 

g) att patienter från andra medlemsstater 
behandlas på samma villkor som 
medborgarna i den behandlande 
medlemsstaten, vilket även omfattar skydd 
mot diskriminering enligt gemenskapsrätt 
och nationell lagstiftning i den 
behandlande medlemsstaten, utan att det 
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behandlande medlemsstaten. påverkar medlemsstaternas skyldigheter 
enligt vilka vårdgivarna, inom ramen för 
det offentligt finansierade systemet, vid 
behandling ska ge företräde för patienter 
som måste få behandling eller står på 
väntelista i enlighet med det 
remitteringssystem som fastställts i 
nationella bestämmelser.

Or. hu

Motivering

Az 5. cikk (1) bekezdés g) Förbudet mot diskriminering i artikel 5.1 g ska inte påverka 
medlemsstaternas ansvar att säkerställa att patienter som måste få behandling får företräde i 
enlighet med remitteringssystemen som fastställs i nationella bestämmelser. Direktivet kan 
tvinga medlemsstaterna att säkerställa behandling för patienter som kommer från andra 
medlemsstater till följd av denna skyldighet att erbjuda behandling. 

Ändringsförslag 360
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) att det föreligger rätt till en 
patientjournal, i skriftlig eller elektronisk 
form, något är viktigt också med tanke på 
kontinuiteten i vården,

Or. nl

Motivering

Patientjournaler har stor betydelse, framför allt med tanke på det särskilda problem som 
kontinuiteten i samband med gränsöverskridande vård utgör.
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Ändringsförslag 361
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) att systematiska och fortlöpande 
insatser görs för att säkerställa att dessa 
normer förbättras, i enlighet med 
Europeiska rådets slutsatser om 
gemensamma värderingar och principer i 
Europeiska unionens hälso- och 
sjukvårdssystem, och med hänsyn till den 
internationella medicinska forskningens 
resultat och allmänt erkänd god praxis 
samt till ny teknik inom vården,

Or. en

Motivering

Hälso- och sjukvårdssystemen i Europeiska unionen bör ha som ledstjärna de gemensamma 
värderingar och principer som definierats av Europeiska rådet och följa utvecklingen inom 
den medicinska vetenskapen samt inom teknik och praxis.

Ändringsförslag 362
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) att medlemsstaterna klart definierar 
patienträttigheterna och människors 
rättigheter i förhållande till hälso- och 
sjukvården, i enlighet med Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna.

Or. en
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Motivering

Eftersom detta direktiv syftar till att fastställa patienträttigheter vid gränsöverskridande 
hälso- och sjukvård bör medlemsstaterna definiera och kodifiera dessa rättigheter, liksom 
också vilka rättigheter människor överlag har i frågor som berör hälso- och sjukvård. Detta 
bör göras i enlighet med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag 363
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Den behandlande medlemsstatens 
offentliga myndigheter ska regelbundet, 
utgående från de uppgifter som samlats in 
i enlighet med artikel 18, övervaka hur 
tillgängliga deras system för hälso- och 
sjukvård är, liksom också deras kvalitet 
och ekonomiska tillstånd. De ska ingripa i 
rätt tid för att vidmakthålla nivån på 
folkhälsan och den ekonomiska 
bärkraften i de sociala trygghetssystemen.

Or. en

Motivering

Hälso- och sjukvården i Europeiska unionen bör motsvara invånarnas behov, alltså stå till 
tjänst med vård som är tillgänglig för alla, har god kvalitet och finansieringen i vederbörlig 
ordning. Därför måste de offentliga myndigheterna regelbundet övervaka systemen för hälso-
och sjukvård utgående från objektiva data och vidta de åtgärder som behövs för att garantera 
systemens kvalitet, tillgänglighet och ekonomiska tillstånd.



PE418.256v01-00 46/100 AM\762980SV.doc

SV

Ändringsförslag 364
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Medlemsstaterna ska klart definiera 
patienträttigheterna och människors 
rättigheter i förhållande till hälso- och 
sjukvården, i enlighet med Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna.

Or. en

Motivering

Eftersom detta direktiv syftar till att fastställa patienträttigheter vid gränsöverskridande 
hälso- och sjukvård bör medlemsstaterna definiera och kodifiera dessa rättigheter, liksom 
också vilka rättigheter människor överlag har i frågor som berör hälso- och sjukvård.

Ändringsförslag 365
Åsa Westlund

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. En medlemsstat har möjlighet, inte 
skyldighet, att ta emot patienter från 
andra medlemsländer för planerad vård. 
Sådana planerade vårdinsatser får inte 
inkräkta på medlemsstatens möjligheter 
och skyldigheter att erbjuda vård till den 
egna befolkningen.

Or. sv

Motivering

Det är viktigt att poängtera att detta direktiv inte får bidra till sämre kvalitet på hälso- och 
sjukvården eller sämre tillgänglighet till denna i medlemsstaterna.
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Ändringsförslag 366
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Alla åtgärder som medlemsstaterna 
vidtar för att genomföra denna artikel ska 
vara förenliga med bestämmelserna i 
direktiv 2005/36/EG om erkännande av 
yrkeskvalifikationer och direktiv 
2000/31/EG om vissa rättsliga aspekter på 
informationssamhällets tjänster, särskilt 
elektronisk handel.

utgår

Or. en

Motivering

De här hänvisningarna har flyttats till artikel 3.

Ändringsförslag 367
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I den mån det är nödvändigt för att 
underlätta tillhandahållandet av 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård, 
och med utgångspunkt i en hög 
hälsoskyddsnivå, ska kommissionen i 
samarbete med medlemsstaterna utarbeta 
europeiska riktlinjer för att underlätta 
genomförandet av punkt 1.

utgår

Or. de
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Motivering

Man behöver inte utarbeta riktlinjer på det sätt som föreslås, eftersom kommissionen har ett 
allmänt mandat att utfärda riktlinjer för att införliva gemenskapslagstiftningen.

Ändringsförslag 368
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I den mån det är nödvändigt för att 
underlätta tillhandahållandet av 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård, 
och med utgångspunkt i en hög 
hälsoskyddsnivå, ska kommissionen i 
samarbete med medlemsstaterna utarbeta 
europeiska riktlinjer för att underlätta 
genomförandet av punkt 1.

utgår

Or. en

Motivering

Den här artikeln handlar om vilket ansvar myndigheterna i den behandlande medlemsstaten 
har och därför är denna punkt inte på sin plats där.

Ändringsförslag 369
Edite Estrela

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I den mån det är nödvändigt för att 
underlätta tillhandahållandet av 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård, 
och med utgångspunkt i en hög 
hälsoskyddsnivå, ska kommissionen i 
samarbete med medlemsstaterna utarbeta 
europeiska riktlinjer för att underlätta 

utgår
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genomförandet av punkt 1.

Or. pt

Ändringsförslag 370
Claude Turmes, Margrete Auken

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I den mån det är nödvändigt för att 
underlätta tillhandahållandet av 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård, 
och med utgångspunkt i en hög 
hälsoskyddsnivå, ska kommissionen i 
samarbete med medlemsstaterna utarbeta 
europeiska riktlinjer för att underlätta 
genomförandet av punkt 1.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 371
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I den mån det är nödvändigt för att 
underlätta tillhandahållandet av 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård, 
och med utgångspunkt i en hög 
hälsoskyddsnivå, ska kommissionen i 
samarbete med medlemsstaterna utarbeta 
europeiska riktlinjer för att underlätta 
genomförandet av punkt 1.

3. I den mån det är nödvändigt för att 
underlätta tillhandahållandet av 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård, 
och med utgångspunkt i en hög 
hälsoskyddsnivå, ska medlemsstaterna 
utarbeta riktlinjer för att underlätta 
genomförandet av punkt 1 och underrätta 
kommissionen om innehållet i riktlinjerna 
inom tre månader efter det att 
lagstiftningen har trätt i kraft.
Om medlemsstaterna inte utarbetar några 
sådana riktlinjer för att underlätta
genomförandet av punkt 1 ska
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kommissionen i samarbete med
medlemsstaterna utarbeta dem.
Medlemsstaterna och kommissionen ska 
se till att riktlinjerna är lättillgängliga för 
vårdgivare och patienter.

Or. en

Motivering

Detta kommer att få förslaget att överensstämma bättre med subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna och beakta medlemsstaternas behörighet i fråga om hälso- och 
sjukvård.

Ändringsförslag 372
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I den mån det är nödvändigt för att 
underlätta tillhandahållandet av 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård, 
och med utgångspunkt i en hög 
hälsoskyddsnivå, ska kommissionen i 
samarbete med medlemsstaterna utarbeta 
europeiska riktlinjer för att underlätta 
genomförandet av punkt 1.

3. I den mån det är nödvändigt för att 
underlätta tillhandahållandet av 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
och gränsöverskridande akutvård, och 
med utgångspunkt i en hög 
hälsoskyddsnivå, ska kommissionen i 
samarbete med medlemsstaterna utarbeta 
europeiska riktlinjer för att underlätta 
genomförandet av punkt 1.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att kvalitetsnormerna även omfattar akutvården.
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Ändringsförslag 373
Kathy Sinnott

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I den mån det är nödvändigt för att 
underlätta tillhandahållandet av 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård, 
och med utgångspunkt i en hög 
hälsoskyddsnivå, ska kommissionen i 
samarbete med medlemsstaterna utarbeta 
europeiska riktlinjer för att underlätta 
genomförandet av punkt 1.

3. I den mån det är nödvändigt för att 
underlätta tillhandahållandet av 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
och gränsöverskridande akutvård, och 
med utgångspunkt i en hög 
hälsoskyddsnivå, ska kommissionen i 
samarbete med medlemsstaterna utarbeta 
europeiska riktlinjer för att underlätta 
genomförandet av punkt 1.

Or. en

Motivering

Vid  en olycka (eller katastrof) ska hälso- och sjukvård självklart tillhandahållas med minsta 
möjliga administrativa förfaranden för förhandstillstånd.   

Behovet av snabba åtgärder i katastrofsituationer i gränsområden kräver brett samarbete 
mellan medlemsstaterna och deras regionala akutvårdssystem. Paramedicinsk personal är 
viktig i sådana situationer.

Ändringsförslag 374
Georgs Andrejevs

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I den mån det är nödvändigt för att 
underlätta tillhandahållandet av 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård, 
och med utgångspunkt i en hög 
hälsoskyddsnivå, ska kommissionen i 
samarbete med medlemsstaterna utarbeta 
europeiska riktlinjer för att underlätta 
genomförandet av punkt 1.

3. I den mån det är nödvändigt för att 
underlätta tillhandahållandet av 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård, 
och med utgångspunkt i en hög 
hälsoskyddsnivå, ska kommissionen i 
samarbete med medlemsstaterna och med 
sakkunniga från de patient- och 
personalgrupper som berörs utarbeta 
europeiska riktlinjer för att underlätta 
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genomförandet av punkt 1.

Or. en

Motivering

Europaomfattande riktlinjer är en förutsättning för att högsta möjliga standard på hälso- och 
sjukvården runtom i Europa ska kunna garanteras. Vårdyrkesfolk och organisationer som 
företräder dem måste vara med allt ifrån första början för att de här riktlinjerna ska kunna 
utarbetas, antas och genomföras.

Ändringsförslag 375
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I den mån det är nödvändigt för att 
underlätta tillhandahållandet av 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård, 
och med utgångspunkt i en hög 
hälsoskyddsnivå, ska kommissionen i 
samarbete med medlemsstaterna utarbeta 
europeiska riktlinjer för att underlätta 
genomförandet av punkt 1.

3. I den mån det är nödvändigt för att 
underlätta tillhandahållandet av 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård, 
och med utgångspunkt i en hög 
hälsoskyddsnivå, ska kommissionen i 
samarbete med medlemsstaterna utarbeta 
europeiska riktlinjer för att underlätta 
genomförandet av punkt 1. c–g.

Or. da

Ändringsförslag 376
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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 
(gränsöverskridande) 
patientorganisationer alltid få medverka 
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med att utarbeta normer och riktlinjer av 
det slag som avses i punkterna 1 och 3.

Or. nl

Ändringsförslag 377
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Kapitel III – rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

KAPITEL III utgår
UTNYTTJANDE AV HÄLSO- OCH 

SJUKVÅRD I EN ANNAN 
MEDLEMSSTAT

Or. en

Motivering

Skillnaden mellan kapitel II och II är onyttig och behövs till ingenting. Därför kan bäggedera 
kapitelrubrikerna lika gärna utgå.

Ändringsförslag 378
Dorette Corbey

Förslag till direktiv
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 5a
Garantier för patienternas valfrihet

Medlemsstaterna ska garantera att den 
gränsöverskridande vården är en fråga 
om patienternas eget fria val och se till att 
vårdgivarna under inga omständigheter 
stimulerar eller tvingar patienterna att 
låta sig behandlas utomlands på grund av 
att kostnaderna där är lägre.
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Or. nl

Motivering

Gränsöverskridande vård måste alltid vara en fråga om patienternas eget fria val.

Ändringsförslag 379
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Artikel 6 – rubrik

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Hälso- och sjukvård i en annan 
medlemsstat

Myndigheternas ansvar i den medlemsstat 
där patienten är försäkrad

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att skapa konsekvens mellan rubrikerna till artikel 6 
respektive artikel 5. Det är ett genomgående problem i förslaget att artikelrubrikerna inte 
låter innehållet i artiklarna framgå och det behövs en omfattande översyn av rubrikerna.

Ändringsförslag 380
Kartika Tamara Liotard

Förslag till direktiv
Artikel 6

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 

1. Utan att det påverkar bestämmelserna i 
detta direktiv, särskilt artiklarna 6, 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 
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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.

som omfattas av lagstiftningen i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad och 
som den försäkrade personen har rätt till 
enligt samma mekanismer som föreskrivs 
i förordning (EEG) nr 1408/71 och dess 
efterträdare, förordning (EG) nr 
883/2004.

2. Kostnaderna för hälso- och sjukvård 
som 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.

2. Medlemsstaterna ska se till att de 
läkare och vårdgivare som arbetar som 
avtalspartner tillsammans med deras 
respektive nationella hälso- och 
sjukvårdssystem eller lagstadgade system 
för social trygghet är skyldiga att godta 
det europeiska sjukförsäkringskortet och 
blanketten E-112 samt behandla de 
patienter som uppvisar det europeiska 
sjukförsäkringskortet på samma villkor 
som föreskrivs i förordningen om 
samordning av systemen för social 
trygghet. Medlemsstaterna ska ålägga 
vårdgivarna att anbringa en symbol för 
det europeiska sjukförsäkringskortet i 
ingångshallen till den plats där de 
bedriver verksamhet (på samma sätt som 
det görs med kreditkort i butiker och 
restauranger), som ett tecken på att det 
europeiska sjukförsäkringskortet gäller, 
såsom det föreskrivs i den förordningen.

3. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad kan kräva att en patient som 
söker vård i en annan medlemsstat 
uppfyller samma villkor och kriterier samt 
rättsliga och administrativa formaliteter för 
att få vård och ersättning för 
vårdkostnaderna som skulle ha gällt om 
samma eller liknande vård hade getts på 
dess territorium, i den mån de inte är 
diskriminerande eller hindrar den fria 
rörligheten för personer.

3. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad kan kräva att en patient som 
söker vård i en annan medlemsstat 
uppfyller samma villkor och kriterier samt 
rättsliga och administrativa formaliteter för
att få vård och ersättning för 
vårdkostnaderna som skulle ha gällt om 
samma eller liknande vård hade getts på 
dess territorium, i den mån de inte är 
diskriminerande eller hindrar den fria 
rörligheten för personer.
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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.
5. Patienter som reser till en annan 
medlemsstat för att få vård där eller för att 
söka vård som ges i en annan medlemsstat 
ska garanteras tillgång till sin 
patientjournal i överensstämmelse med 
nationella åtgärder som genomför 
gemenskapens bestämmelser om skydd av 
personuppgifter, särskilt direktiven 
95/46/EG och 2002/58/EG.

5. Patienter som får vård i en annan 
medlemsstat än den där de är försäkrade
eller för att söka vård som ges i en annan 
medlemsstat ska garanteras tillgång till sin 
patientjournal i överensstämmelse med 
nationella åtgärder som genomför 
gemenskapens bestämmelser om skydd av 
personuppgifter, särskilt direktiven 
95/46/EG och 2002/58/EG.

Or. en

Motivering

The Commission proposal on the reimbursement of health care costs might discriminate in 
practice against the principle of 'equal access for all' to cross-border healt care services and 
the principles of equity and equal treatment regardless of patients' income and treatment 
costs. People with lower incomes would be unlikely to be able to take advantage of the 
Commission's much vaunted ' internal market freedom' in view of upfront payments to be 
made, the costs of travel and accomodation, and because language barriers and uncertainty 
over the legal situation in other EU countries would make the risks of seeking treatment in 
another Member State too daunting. And for insured persons from poorer Member States 
such as e.g. Romania or Bulgaria it is hardly likely that they can obtain treatment in richer 
Member States such as e.g. Sweden or France on this basis, as their own health insurance 
scheme would pay only a small fraction of the costs of any such treatment. In order to 
strenghten patients' ricghts in cross-border healthcare, therefore, the already existing 
framework of the coordination of social protection schemes exclusively should be used.
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Ändringsförslag 381
Edite Estrela

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

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. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad ska se till att patienter som 
behöver vård i annan medlemsstat inte 
hindras från att få sådan vård om 
behandlingen i fråga ingår i de förmåner 
som omfattas av lagstiftningen i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad och 
som patienten har rätt till och om 
tillgången till vården överensstämmer 
med remitteringsförfarandena i 
medlemsstaten där patienten är försäkrad.

Or. pt

Ändringsförslag 382
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar bestämmelserna i 
detta direktiv, särskilt artiklarna 7, 8 och 9, 
ska den medlemsstat där patienten är 

1. Utan att det påverkar artiklarna 7, 8 och 
9 ska den medlemsstat där patienten är 
försäkrad se till att en försäkrad person 
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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.

som reser till en annan medlemsstat för att 
få hälso- och sjukvård i en annan 
medlemsstat får ersättning för de 
kostnader han eller hon ådragit sig.

Det är den medlemsstat där patienten är 
försäkrad som ska avgöra vilka 
vårdkostnader som den försäkrade 
personen ska ha rätt till ersättning för 
samt ersättningens storlek och hur stor 
del den berörda personen själv ska stå för, 
oavsett var vården bedrivs.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att göra punkten enklare.

Ändringsförslag 383
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Hälso- och sjukvård i en annan Hälso- och sjukvård i och från en annan 



AM\762980SV.doc 59/100 PE418.256v01-00

SV

medlemsstat medlemsstat
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 från en annan 
medlemsstat utan att fysiskt förflytta sig 
till den medlemsstaten, eller önskar köpa 
varor med anknytning till hälso- eller 
sjukvård, inte hindras från att få denna
hälso- och sjukvård eller dessa varor om 
behandlingen eller varorna 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 eller samma eller 
liknande varor köpts i den medlemsstaten.
Detta direktiv hindrar inte att 
medlemsstaterna inför ett förmånligare 
system, till exempel att vårdkostnaderna 
ersätts enligt den (högre) nivå som gäller i 
den medlemsstat där behandlingen 
utfördes eller varan köptes. Detta kan 
framför allt gälla sådana behandlingar 
som ges via de europeiska referensnätverk 
som avses i artikel 15 i direktivet. Det är 
under alla händelser den medlemsstat där 
patienten är försäkrad som ska avgöra vilka 
vårdtjänster och varor som ska ersättas, 
oavsett var vården bedrivs eller varorna 
köps.

Or. nl

Motivering

I förslaget föreskrivs det bara en sådan mekanism med vars hjälp medlemsstaterna kan 
begränsa utflödet av patienter. Men det behövs också en mekanism som fungerar i omvänd 
riktning, alltså för att begränsa inflödet av patienter. Såväl ut- som inflödet av patienter kan 
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ju bli ett hot mot den ekonomiska stabiliteten i det sociala trygghetssystemet och/eller 
vårdkapaciteten och tillgången på vård. 

Ändringsförslag 384
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

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 medlemsstat där patienten är försäkrad 
ska ersätta de kostnader till den 
behandlande medlemsstaten eller 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.
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, även om de inte 
finns tillgängliga i den medlemsstat där 
patienten är försäkrad.  Om den 
medlemsstat där patienten är försäkrad 
vägrar ersätta en sådan behandling ska 
medlemsstaten utgående från medicinska 
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indikationer motivera sitt beslut. Det är 
under alla händelser den medlemsstat där 
patienten är försäkrad som ska avgöra vilka 
vårdkostnader som ska ersättas, oavsett var 
vården bedrivs. Den medlemsstat där 
patienten är försäkrad ska inrätta 
ändamålsenliga och konsekventa system 
för direkt ersättning av dessa kostnader 
till vårdgivarna.

Or. en

Motivering

If there are several methods available for treating a certain disease or injury, the patient 
should have the right to reimbursement for all methods of treatment that are sufficiently tried 
and tested by international medical science, even if they are not offered in the patient’s home 
Member State. This will give patients a greater opportunity of receiving a treatment that suits 
their individual condition. Additionally, Member States and the Commission should work 
together to put in place some mechanisms to pay healthcare providers directly and thus avoid 
the need for patients to advance funds.

Ändringsförslag 385
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Kathy Sinnott, 
Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

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 

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 (inberäknat 
förvaltningsregler, riktlinjer och etiska 
regler för hälso- och sjukvården) i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad och 



PE418.256v01-00 62/100 AM\762980SV.doc

SV

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.

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. Hälso- och sjukvård kan 
anses som ”liknande vård” endast om den 
inte strider mot lagar, förvaltningsregler 
och etiska regler för hälso- och 
sjukvården 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.

Or. en

Motivering

Ibland reglerar medlemsstaterna hälso- och sjukvården, inte genom nationell lagstiftning 
utan med hjälp av förvaltningsregler, riktlinjer och etiska regler för hälso- och sjukvården. 
Dessa är bindande för alla som arbetar inom hälso- och sjukvården i dessa medlemsstater 
och därför bör samma villkor gälla i den medlemsstat där patienten får sin behandling. 

Ändringsförslag 386
Maria Berger

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

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 

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 
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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.

medlemsstat där patienten är försäkrad och 
som den försäkrade personen har rätt till. 
Den medlemsstat där patienten är försäkrad 
ska ersätta de faktiska kostnaderna till den 
försäkrade personen för vård i den 
behandlande medlemsstaten. 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 erkända av 
internationell medicinsk vetenskap, även 
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.

Or. de

Motivering

För att inte de ekonomiska förutsättningarna för de nationella hälso- och sjukvårdssystemen i 
de behandlande medlemsstaterna ska äventyras måste de faktiska kostnaderna för vården i 
den behandlande medlemsstaten beräknas. 

Ändringsförslag 387
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

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 

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 
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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.

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 för en normal behandling som 
genomförs enligt god medicinsk praxis 
och föregås av en diagnos i den 
behandlande medlemsstaten upp till den 
ersättningsnivå som skulle gälla för den 
försäkrade personen för en normal 
behandling som genomförs enligt god 
medicinsk praxis och föregås av en 
diagnos 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.

Or. de

Motivering

Hälso- och sjukvård kan ännu inte jämföras på gränsöverskridande basis. Om ersättningen 
enligt systemet i detta direktiv över huvud taget ska kunna vara möjlig får patienten 
kostnadsersättning för en diagnosspecifik behandling, som genomförs normalt och enligt god 
medicinsk praxis i den behandlande medlemsstaten. På så sätt begränsas ersättningsnivån för 
kostnader till de behandlingskostnader som normalt sett och enligt god medicinsk praxis hade 
uppstått vid samma diagnos i den medlemsstat där patienten är försäkrad.

Ändringsförslag 388
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

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-

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-
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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.

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 för vilka vårdkostnader 
den försäkrade personen ska ha rätt till 
ersättning samt ersättningens nivå och 
hur stor del den berörda personen själv 
ska stå för, oavsett var vården bedrivs.

Or. es

Motivering

Den medlemsstat där patienten är försäkrad har behörighet att fatta beslut inte bara om vilka 
vårdkostnader som ska ersättas (sista stycket i artikel 6.1), utan även om ersättningsnivån och 
hur stor del patienten ska stå för i varje enskilt fall.

Ändringsförslag 389
Christofer Fjellner

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

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 

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 
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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.

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 offentliga system om samma 
eller liknande vård hade getts i den 
medlemsstaten. Patienter ska ha rätt till 
ersättning för behandlingsmetoder, även 
om dessa inte ersätts i den egna 
medlemsstaten under förutsättning att så 
sker i mottagande medlemsstat och att 
metoden är erkänd av den internationella 
medicinska vetenskapen.

Or. sv

Motivering

Medlemsstaterna ska ha rätt att utforma sina trygghetssystem. Dock är det så att vilka 
behandlingsmetoder som används ofta är en praxisfråga inom den medicinska professionen 
baserad på dess utbildning och specialisering. Detta bör inte vara vägledande för vad som 
ersätts utan detta bör vara beroende av de resultat som kommer patienten till del. Detta 
påverkar inte ersättningsnivån utan ger bara patienterna mera valfrihet, något som är 
särskilt viktigt för patienter med nya eller mera sällsynta sjukdomar.

Ändringsförslag 390
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

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 

1. 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 medvetet 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 
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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.

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.

Or. nl

Ändringsförslag 391
Iles Braghetto

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

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 (planerad vård) där, 
eller söker hälso- och sjukvård som ges i 
en annan medlemsstat, inte hindras från att 
få hälso- och sjukvård (planerad vård) 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.
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Or. it

Motivering

Det bör understrykas att man i denna artikel talar om planerad vård, vilken är anledningen 
till att man kan resa utomlands.

Ändringsförslag 392
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

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 medlemsstat där patienten är försäkrad 
ska ersätta de kostnader till den försäkrade 
personen som skulle ha betalats via dess 
lagstadgade socialförsäkringssystem om 
samma 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.

Or. it

Motivering

"Liknande vård" motsvarar inte något exakt, till skillnad från "samma vård". Det första 
begreppet behöver strykas för att skingra all tvetydighet.
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Ändringsförslag 393
Niels Busk

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

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 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. 
Medlemsstaten där patienten är försäkrad 
kan välja att ersätta den försäkrade för de 
kostnader som täcks av medlemsstaten på 
förhand, exempelvis i form av en voucher.

Or. da

Motivering

Vissa medlemsstaters hälso- och sjukvård bygger på principen om lika och kostnadsfri 
tillgång för patienterna och för att kunna fortsätta med detta bör det vara möjligt att betala 
patienternas kostnader på förhand så att de inte behöver lägga ut pengar och sedan få 
ersättning från hemlandet. På så sätt skulle patienterna få lika villkor oavsett 
betalningsförmåga.
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Ändringsförslag 394
Edite Estrela

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kostnaderna för hälso- och sjukvård som 
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.

2. Kostnaderna för hälso- och sjukvård som 
ges i en annan medlemsstat ska, beroende 
på typ av sjukförsäkringssystem, ersättas 
eller betalas 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, med beaktande av 
bestämmelserna i den föregående punkten 
(remitteringsförfaranden).

Or. pt

Ändringsförslag 395
Maria Berger

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kostnaderna för hälso- och sjukvård som 
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.

2. Kostnaderna för hälso- och sjukvård som 
ges i en annan medlemsstat ska ersättas 
fullt ut av den medlemsstat där patienten är 
försäkrad. Medlemsstaterna ska också 
ersätta andra därmed förbundna 
kostnader, t.ex. terapeutisk behandling. 

Or. de
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Ändringsförslag 396
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kostnaderna för hälso- och sjukvård som 
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.

2. El Estado miembro de afiliación 
reembosará los costes de la asistencia 
sanitaria prestada en otro Estado miembro 
conforme a lo dispuesto en la presente 
Directiva hasta el nivel que se habría 
asumido de haberse prestado la misma 
asistencia sanitaria u otra similar en el 
propio Estado miembro de afiliación, sin 
rebasar los costes reales de la asistencia 
sanitaria recibida.

Or. es

Motivering

El indeciso que se propone plantea la duda de que se entiende por "TRATAMIENTO 
TERAPEUTICO".

Ändringsförslag 397
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kostnaderna för hälso- och sjukvård som 
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.

2. Kostnaderna för hälso- och sjukvård som 
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, 
såvida de ingår i de förmåner som 
omfattas av lagstiftningen i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad 
och som den försäkrade personen har rätt 
till, utan att överskrida de faktiska 
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kostnaderna för den mottagna vården.

Or. nl

Ändringsförslag 398
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kostnaderna för hälso- och sjukvård som 
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.

2. Kostnaderna för hälso- och sjukvård som 
ges i en annan medlemsstat ska ersättas 
eller betalas av det sociala 
trygghetssystemet 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. Medlemsstaterna får besluta om 
att ersätta också andra kostnader i 
anslutning därtill, såsom kostnader för 
resa och inkvartering.

Or. en

Motivering

Beroende på hur hälso- och sjukvården är organiserad kan det tänkas att det inte är 
medlemsstaten själv som ska ersätta vårdkostnader utomlands utan exempelvis någon 
försäkringsinstitution. Därför är det mera ändamålsenligt i det här sammanhanget att tala om 
det sociala trygghetssystemet i den medlemsstat där en patient är försäkrad. För att det ska 
bli lättare för patienterna att anlita hälso- och sjukvården utomlands bör medlemsstaterna 
också kunna ersätta kostnader för resa och inkvartering.
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Ändringsförslag 399
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kostnaderna för hälso- och sjukvård som 
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.

2. Kostnaderna för hälso- och sjukvård som 
ges i en annan medlemsstat ska ersättas 
eller betalas av det sociala 
trygghetssystemet 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. Medlemsstaterna ska också 
ersätta kostnaderna för resa.

Or. en

Motivering

Beroende på hur hälso- och sjukvården är organiserad kan det tänkas att det inte är 
medlemsstaten själv som ska ersätta vårdkostnader utomlands utan exempelvis någon 
försäkringsinstitution. Därför är det mera ändamålsenligt i det här sammanhanget att tala om 
det sociala trygghetssystemet i den medlemsstat där en patient är försäkrad. För att det ska 
bli lättare för patienterna att anlita hälso- och sjukvården utomlands bör medlemsstaterna 
också ersätta deras kostnader för resan.

Ändringsförslag 400
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kostnaderna för hälso- och sjukvård som 
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 

2. Kostnaderna för hälso- och sjukvård som 
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 av den 
medlemsstat där patienten är försäkrad 
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medlemsstat där patienten är försäkrad, 
utan att överskrida de faktiska kostnaderna 
för den mottagna vården.

om denna vård hade getts på dess 
territorium, utan att överskrida de faktiska 
kostnaderna för den mottagna vården.

Or. en

Motivering

Uttrycket ”samma eller liknande vård” är juridiskt oklart och bör utgå. 

Ändringsförslag 401
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kostnaderna för hälso- och sjukvård som 
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.

2. Kostnaderna för hälso- och sjukvård som 
ges i en annan medlemsstat ska ersättas 
eller betalas 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.

Or. en

Motivering

Se ovan, artikel 6.1.
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Ändringsförslag 402
Anne Ferreira

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kostnaderna för hälso- och sjukvård som 
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.

2. Kostnaderna för hälso- och sjukvård som 
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 vård hade getts i den medlemsstat 
där patienten är försäkrad, utan att 
överskrida de faktiska kostnaderna för den 
mottagna vården.

Or. fr

Motivering

Samma ändring som i punkt 2 för att denna artikel ska bli konsekvent.

Ändringsförslag 403
Christofer Fjellner

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kostnaderna för hälso- och sjukvård som 
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.

2. Kostnaderna för hälso- och sjukvård som 
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 vid 
samma sjukdomstillstånd i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad, 
utan att överskrida de faktiska kostnaderna 
för den mottagna vården.

Or. sv
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Motivering

Medlemsstaterna ska ha rätt att utforma sina trygghetssystem. Dock är det så att vilka 
behandlingsmetoder som används ofta är en praxisfråga inom den medicinska professionen 
baserad på dess utbildning och specialisering. Detta bör inte vara vägledande för vad som 
ersätts utan detta bör vara beroende av de resultat som kommer patienten till del. Detta 
påverkar inte ersättningsnivån utan ger bara patienterna mera valfrihet, något som är 
särskilt viktigt för patienter med nya eller mera sällsynta sjukdomar.

Ändringsförslag 404
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kostnaderna för hälso- och sjukvård som 
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.

2. Kostnaderna för hälso- och sjukvård som 
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. 
Om kostnaderna för vården i 
medlemsstaten där patienten är försäkrad 
är högre än i en annan medlemsstat ska 
medlemsstaten där patienten är försäkrad 
sätta in mellanskillnaden i en solidarisk 
behandlingsfond i den andra 
medlemsstaten. Den solidariska 
behandlingsfonden ska ge stöd till 
patienter från de billigare länderna så att 
de kan få full ersättning för behandling i 
de dyrare länderna.

Or. da

Motivering

Det behövs ett system som ger medborgarna i de fattigare EU-länderna större möjligheter att 
få behandling i rikare EU-länder. Annars kommer direktivet att göra att medborgarna i de 
fattigare EU-länderna hamnar i en sämre position än medborgarna i de rikare EU-länderna, 
när dessa i högre grad börjar utnyttja hälso- och sjukvården i de fattigare medlemsstaterna.
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Ändringsförslag 405
Colm Burke

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kostnaderna för hälso- och sjukvård som 
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.

2. Kostnaderna för hälso- och sjukvård som 
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. Medlemsstaterna 
ska täcka andra anknutna kostnader, 
såsom terapeutisk behandling, under 
förutsättning att de totala kostnaderna 
inte överstiger det belopp som ska 
utbetalas i den medlemsstat där patienten 
är försäkrad.

Or. en

Motivering

Vid många former av behandling kan man inte, vare sig begreppsmässigt eller i praktiken, 
dra någon gräns mellan var den egentliga behandlingen slutar och behandling i anslutning 
till den, såsom konvalescens, tar vid.  Den logiska konsekvensen blir alltså att hela 
behandlingen för en sjukdom bör omfattas, och inte bara enskilda ingrepp inom dess ram.

Ändringsförslag 406
Evangelia Tzampazi

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. De merkostnader som 
funktionshindrade till följd av sitt eller 
sina funktionshinder kan få vidkännas i 
samband med behandling i en annan 
medlemsstat ska, i enlighet med nationell 
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lagstiftning, ersättas av den medlemsstat 
patienten är försäkrad i, förutsatt att de 
kan styrkas med tillräckliga belägg.

Or. en

Motivering

If persons with disabilities can not have their additional costs covered, they will de facto not 
have the same rights as other patients in cross-border health care. And given the fact that 
persons with disabilities in many cases will have a more significant need for health care than 
the rest of the population, the failure to cover the extra disability related expenses would 
amount to clear unequal treatment. Examples of extra disability related expenses are the 
payment of personal assistants, special transport, transport of assistive equipment, sign 
language interpretation and supported decision-making.

Ändringsförslag 407
Christofer Fjellner

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Den kostnad som skulle ha ersatts vid 
samma eller liknande vård i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad 
ska beräknas på ett transparent och icke-
schablonmässigt vis, och beräkningen ska 
inkludera samtliga kostnader för den vård 
som skulle ha tillhandahållits i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad
och får inte enbart begränsa sig till 
rörliga kostnader. Kostnaden ska även 
beräknas på relevant administrativ nivå i 
de fall då medlemsstaten, där patienten är 
försäkrad, har ett decentraliserat 
vårdsystem. 

Or. sv

Motivering

I flera medlemsstater skiljer sig vårdkostnaderna åt och lagstiftningen måste ta hänsyn till 
dessa skillnader.
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Ändringsförslag 408
Claude Turmes, Margrete Auken

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad kan kräva att en patient som 
söker vård i en annan medlemsstat 
uppfyller samma villkor och kriterier samt 
rättsliga och administrativa formaliteter för 
att få vård och ersättning för 
vårdkostnaderna som skulle ha gällt om 
samma eller liknande vård hade getts på 
dess territorium, i den mån de inte är 
diskriminerande eller hindrar den fria 
rörligheten för personer.

3. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad kan kräva att en patient som 
söker vård i en annan medlemsstat 
uppfyller samma villkor och kriterier samt 
rättsliga och administrativa formaliteter för 
att få vård och ersättning för 
vårdkostnaderna som skulle ha gällt om 
samma eller liknande vård hade getts på 
dess territorium, i den mån de är objektiva 
och inte är diskriminerande samt är kända 
på förhand.

I dessa villkor kan det ingå sådana 
begränsningar som redan finns i vissa 
medlemsstater och hänför sig till 
behandling utförd av icke-avtalsanslutna 
vårdgivare eller av vårdgivare utanför den 
egna regionen, så länge som nödvändig 
behandling kan erbjudas inom en 
medicinskt sett rimlig tid av 
avtalsanslutna vårdgivare eller av 
vårdgivare inom den egna regionen.

Or. en

Motivering

Det framgår inte klart av den föreslagna texten när villkoren skulle hindra den fria 
rörligheten för personer. Somliga medlemsstater har redan begränsningar för behandling 
utförd av icke-avtalsanslutna vårdgivare eller av vårdgivare utanför den egna regionen. Ett 
förbud mot sådana begränsningar i samband med gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
skulle inkräkta på medlemsstaternas planering och deras ansvar för att utforma sitt eget 
hälso- och sjukvårdssystem, en rättighet som fastställts i artikel 152 i fördraget.
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Ändringsförslag 409
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad kan kräva att en patient som 
söker vård i en annan medlemsstat 
uppfyller samma villkor och kriterier samt 
rättsliga och administrativa formaliteter för 
att få vård och ersättning för 
vårdkostnaderna som skulle ha gällt om 
samma eller liknande vård hade getts på 
dess territorium, i den mån de inte är 
diskriminerande eller hindrar den fria 
rörligheten för personer.

3. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad kan kräva att en patient som i en 
annan medlemsstat söker vårdtjänster eller 
där vill köpa varor inom ramen för hälso-
och sjukvård uppfyller samma villkor och 
kriterier samt rättsliga och administrativa 
formaliteter som skulle ha gällt om samma 
eller liknande vård hade getts eller samma 
eller liknande varor köpts på dess 
territorium, i den mån de inte är 
diskriminerande eller hindrar den fria 
rörligheten för tjänster och varor.

Or. nl

Motivering

Det är inte den fria rörligheten för personer som är av relevans här (den principen ligger till 
grund för förordning (EEG) nr 1408/71). Det som har relevans i det här sammanhanget är 
däremot den fria rörligheten för tjänster och varor.

Ändringsförslag 410
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad kan kräva att en patient som 
söker vård i en annan medlemsstat 
uppfyller samma villkor och kriterier samt 
rättsliga och administrativa formaliteter för 
att få vård och ersättning för 
vårdkostnaderna som skulle ha gällt om 
samma eller liknande vård hade getts på 
dess territorium, i den mån de inte är 

3. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad kan kräva att en patient som 
söker vård i en annan medlemsstat 
uppfyller samma villkor och kriterier samt 
rättsliga och administrativa formaliteter, 
antingen de fastställts på lokal, nationell 
eller regional nivå, för att få vård och 
ersättning för vårdkostnaderna som skulle 
ha gällt om denna vård hade getts på dess 
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diskriminerande eller hindrar den fria 
rörligheten för personer.

territorium, i den mån de inte är 
diskriminerande eller hindrar den fria 
rörligheten för personer, tjänster och 
varor. I detta får det ingå krav på att den 
försäkrade personen ska bedömas med 
tanke på tillämpningen av dessa villkor, 
kriterier eller formaliteter av en 
yrkesperson inom hälso- och sjukvården 
eller inom hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen som 
tillhandahåller tjänster för det 
lagstadgade systemet för social trygghet i 
den försäkrades medlemsstat, förutsatt att 
krav på sådan bedömning också är ett 
villkor för tillgång till hälso- och sjukvård 
i den medlemsstaten.

Or. en

Motivering

Uttrycket ”samma eller liknande vård” är juridiskt oklart och bör utgå. Tillägget syftar till 
att garantera att patienter bedöms av en yrkesperson inom hälso- och sjukvården innan de 
söker behandling i en annan medlemsstat.

Ändringsförslag 411
John Bowis

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad kan kräva att en patient som 
söker vård i en annan medlemsstat 
uppfyller samma villkor och kriterier samt 
rättsliga och administrativa formaliteter för 
att få vård och ersättning för 
vårdkostnaderna som skulle ha gällt om 
samma eller liknande vård hade getts på 
dess territorium, i den mån de inte är 
diskriminerande eller hindrar den fria 
rörligheten för personer.

3. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad kan kräva att en patient som 
söker vård i en annan medlemsstat 
uppfyller samma villkor och kriterier samt 
rättsliga och administrativa formaliteter, 
antingen de fastställts på lokal, nationell 
eller regional nivå, för att få vård och 
ersättning för vårdkostnaderna som skulle 
ha gällt om denna vård hade getts på dess 
territorium, i den mån de inte är 
diskriminerande eller hindrar den fria 
rörligheten för personer, tjänster och 
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varor. I detta får det ingå krav på att den 
försäkrade personen ska bedömas med 
tanke på remiss till en vårdgivare i andra 
medlemsstater. 

Or. en

Ändringsförslag 412
Anne Ferreira

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad kan kräva att en patient som 
söker vård i en annan medlemsstat 
uppfyller samma villkor och kriterier samt 
rättsliga och administrativa formaliteter för 
att få vård och ersättning för 
vårdkostnaderna som skulle ha gällt om 
samma eller liknande vård hade getts på 
dess territorium, i den mån de inte är 
diskriminerande eller hindrar den fria 
rörligheten för personer.

3. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad ska kräva att en patient som 
söker vård i en annan medlemsstat 
uppfyller samma villkor och kriterier samt 
rättsliga och administrativa formaliteter för 
att få vård och ersättning för 
vårdkostnaderna som skulle ha gällt om 
samma vård hade getts på dess territorium, 
i den mån de inte är diskriminerande eller 
hindrar den fria rörligheten för personer.

Or. fr

Motivering

Bestämmelserna i denna punkt bör bli mer tvingande för att undvika all diskriminering 
mellan patienter.

Samma ändring som i punkt 2 för att denna artikel ska bli konsekvent.
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Ändringsförslag 413
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad kan kräva att en patient som 
söker vård i en annan medlemsstat 
uppfyller samma villkor och kriterier samt 
rättsliga och administrativa formaliteter för 
att få vård och ersättning för 
vårdkostnaderna som skulle ha gällt om 
samma eller liknande vård hade getts på 
dess territorium, i den mån de inte är 
diskriminerande eller hindrar den fria 
rörligheten för personer.

3. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad kan kräva att en patient som 
söker vård i en annan medlemsstat 
uppfyller samma villkor och kriterier samt 
rättsliga och administrativa formaliteter 
(inberäknat etiska regler för hälso- och 
sjukvården) för att få vård och ersättning 
för vårdkostnaderna som skulle ha gällt om 
samma eller liknande vård hade getts på 
dess territorium, i den mån de inte är 
diskriminerande.

Or. en

Motivering

Ibland reglerar medlemsstaterna hälso- och sjukvården, inte genom nationell lagstiftning 
utan med hjälp av förvaltningsregler, riktlinjer och etiska regler för hälso- och sjukvården. 
Dessa är bindande för alla som arbetar inom hälso- och sjukvården i dessa medlemsstater 
och därför bör samma villkor gälla i den medlemsstat där patienten får sin behandling. Den 
sista delen av punkt 3 är förvirrande eftersom det inte är någon förutsättning för fri rörlighet 
för personer att det betalas ersättning för sådana vårdkostnader, som av någon anledning, 
oavsett vilken, inte ersätts i ursprungsmedlemsstaten.

Ändringsförslag 414
Iles Braghetto

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad kan kräva att en patient som 
söker vård i en annan medlemsstat 
uppfyller samma villkor och kriterier samt 
rättsliga och administrativa formaliteter för 

3. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad kan kräva att en patient som 
söker vård i en annan medlemsstat 
uppfyller samma villkor och kriterier samt 
rättsliga och administrativa formaliteter för 
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att få vård och ersättning för 
vårdkostnaderna som skulle ha gällt om 
samma eller liknande vård hade getts på 
dess territorium, i den mån de inte är 
diskriminerande eller hindrar den fria 
rörligheten för personer.

att få vård och ersättning för 
vårdkostnaderna som skulle ha gällt om 
denna vård hade getts på dess territorium, i 
den mån de inte är diskriminerande eller 
hindrar den fria rörligheten för personer. I 
detta får det ingå krav på att den 
försäkrade personen ska bedömas med 
tanke på tillämpningen av dessa villkor, 
kriterier eller formaliteter av en inom 
hälso- och sjukvården som tillhandahåller 
tjänster för det lagstadgade systemet för 
social trygghet i den försäkrades 
medlemsstat.

Or. en

Motivering

For the sake of clarity and in order to respect Member States’ responsibilities for managing 
their own healthcare systems and for determining healthcare entitlements for their own 
citizens it is suggested deleting the wording “same or similar”.

In a number of Member States, decisions made by General Practitioners or other health
professionals affiliated to the state health system are an integral part of the “regulatory and 
administrative formalities” which determine entitlements to healthcare for individual 
patients. It is important to explicitly recognise this in the text of the Directive to ensure that 
there will not be extension of the range of entitlements from the system of the Member State of 
affiliation.

Ändringsförslag 415
Christofer Fjellner

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad kan kräva att en patient som 
söker vård i en annan medlemsstat 
uppfyller samma villkor och kriterier samt 
rättsliga och administrativa formaliteter för 
att få vård och ersättning för 
vårdkostnaderna som skulle ha gällt om 
samma eller liknande vård hade getts på 
dess territorium, i den mån de inte är 

3. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad kan kräva att en patient som 
söker vård i en annan medlemsstat 
uppfyller samma villkor och kriterier samt 
rättsliga och administrativa formaliteter för 
att få vård och ersättning för 
vårdkostnaderna som skulle ha gällt om 
samma eller liknande vård hade getts på 
dess territorium, i den mån de inte är 
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diskriminerande eller hindrar den fria 
rörligheten för personer.

diskriminerande eller hindrar den fria 
rörligheten för personer, varor eller 
tjänster.

Or. sv

Motivering

EG-domstolens rättspraxis på området grundas på den fria rörligheten för tjänster och varor. 
Dessa två principer bör därför adderas.

Ändringsförslag 416
Miroslav Mikolášik

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad kan kräva att en patient som 
söker vård i en annan medlemsstat 
uppfyller samma villkor och kriterier samt 
rättsliga och administrativa formaliteter för 
att få vård och ersättning för 
vårdkostnaderna som skulle ha gällt om 
samma eller liknande vård hade getts på 
dess territorium, i den mån de inte är 
diskriminerande eller hindrar den fria 
rörligheten för personer.

3. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad kan kräva att en patient som 
söker vård i en annan medlemsstat 
uppfyller samma villkor och kriterier samt 
rättsliga och administrativa formaliteter för 
att få vård och ersättning för 
vårdkostnaderna som skulle ha gällt om 
samma eller liknande vård hade getts på 
dess territorium, i den mån de inte är 
diskriminerande eller hindrar den fria 
rörligheten för personer. Direktivet 
påverkar inte tillämpningen av nationell 
lagstiftning och nationella bestämmelser 
om fertilitetsbehandling.

Or. en

Motivering

Nationella lagar om fertilitetsbehandling bör inte påverkas av direktivet.
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Ändringsförslag 417
Kartika Tamara Liotard

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska se till att läkare 
och vårdgivare som arbetar som 
avtalspartner inom deras respektive 
system för hälso- och sjukvård eller 
lagstadgade system för social trygghet inte 
får behandla patienter från andra 
medlemsstater som privata patienter eller 
kräva dem på kontanta 
förskottsbetalningar om patienterna, till 
exempel med det europeiska 
sjukförsäkringskortet och blanketten 
E-112, kan bevisa att de är försäkrade i 
sina respektive lagstadgade system för 
social trygghet.

Or. en

Motivering

The Commission proposal on the reimbursement of health care costs might discriminate in 
practice against the principle of 'equal access for all' to cross-border healt care services and 
the principles of equity and equal treatment regardless of patients' income and treatment 
costs. People with lower incomes would be unlikely to be able to take advantage of the 
Commission's much vaunted ' internal market freedom' in view of upfront payments to be 
made, the costs of travel and accomodation, and because language barriers and uncertainty 
over the legal situation in other EU countries would make the risks of seeking treatment in 
another Member State too daunting. And for insured persons from poorer Member States 
such as e.g. Romania or Bulgaria it is hardly likely that they can obtain treatment in richer 
Member States such as e.g. Sweden or France on this basis, as their own health insurance 
scheme would pay only a small fraction of the costs of any such treatment. In order to 
strenghten patients' rights in cross-border healt care, therefore, the already existing 
framework of the coordination of social protection schemes exclusively should be used.
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Ändringsförslag 418
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Ingen bestämmelse i detta direktiv 
kräver att vårdgivarna i en medlemsstat 
antingen ska tillhandahålla hälso- och 
sjukvård till en försäkrad person från en 
annan medlemsstat eller prioritera 
tillhandahållandet av hälso- och sjukvård 
till en försäkrad person från en annan 
medlemsstat till nackdel för andra 
patienter som har liknande vårdbehov och 
är försäkrade i den behandlande 
medlemsstaten. 

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna kan tänkas behöva införa ett tillfälligt system som en ”säkerhetsventil” i 
händelse av stark tillströmning av utländska patienter, för att vårdgivarna ska kunna klara av 
sådana situationer. Det här handlar bara om planerad hälso- och sjukvård, medan däremot 
sådan vård som blir nödvändig i samband med besök i ett annat land omfattas av förordning 
(EEG) nr 1408/71 och alltså inte skulle påverkas av den här ändringen.

Ändringsförslag 419
John Bowis

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 

4. Medlemsstaterna ska, med tanke på 
tillämpningen av föreskrifterna i denna 
punkt, 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, 
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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.

icke diskriminerande kriterier som är kända 
på förhand. 

Or. en

Ändringsförslag 420
Maria Berger

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 socialförsäkringssystemet. 
Denna mekanism ska vara baserad på 
objektiva, icke diskriminerande kriterier 
som är kända på förhand.

Or. de

Ändringsförslag 421
Christofer Fjellner

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 

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 
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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.

lagstadgade offentliga systemet. 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.

Or. sv

Motivering

Flera medlemsstater har hälso- och sjukvårdssystem av benefit-in-kind-modell och ersätter 
därför normalt inte vårdkostnader via socialförsäkringssystemet. Därför bör texten utformas 
mer neutralt med avseende på de olika systemen i medlemsstaterna. Se motsvarande ändring 
under punkt 1.

Ändringsförslag 422
Gyula Hegyi

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 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 
motsvara de kostnader som skulle ha 
ersatts om samma eller liknande vård hade 
erhållits i den medlemsstat där patienten är 
försäkrad men ska inte överstiga de 
faktiska kostnaderna för den vård som 
erhållits.

Or. hu
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Motivering

Álláspontunk szerint a 6. andra meningen, andra delen fastställs ersättning i enlighet med 
landets inhemska kostnader som en regel utan undantag, vilket motsäger bestämmelserna i 
artikel 6.2, som utarbetats på grundval av EG-domstolens rättspraxis, i enlighet med vilken 
det belopp som ersätts inte får överskrida det faktiska kostnaderna för den vård som erhållits.

Ändringsförslag 423
Anne Ferreira

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 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 vård hade getts i den medlemsstat 
där patienten är försäkrad, i enlighet med 
bestämmelserna i punkt 2.

Or. fr

Motivering

Samma ändring som i punkt 2 för att denna artikel ska bli konsekvent. Det måste bekräftas att 
ersättningen inte kan överstiga kostnaden för erhållen vård.

Ändringsförslag 424
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Den behandlande medlemsstaten ska 
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ha ett system för att de faktiska 
kostnaderna för behandlingen ska kunna 
påföras patienter som inte är anslutna till 
det sociala trygghetssystemet i den 
medlemsstaten. 

Or. nl

Motivering

De (dreiging van) aantasting van de capaciteit en van de financiële balans van 
gezondheidsstelsels van de lidstaten als rechtvaardigingsgrond om de instroom van patiënten 
(en dus het vrij verkeer van diensten) te beperken moet expliciet worden opgenomen in de 
richtlijn. Aan buitenlandse patiënten de werkelijke kost per dienst kunnen aangerekend 
worden, ook al verschilt deze van de prijs die de eigen patiënten betalen (omwille van 
belastingen). In het arrest Ferlini (C- 411/98) heeft het Hof bevestigd dat een 
gedifferentieerde prijs voor gezondheidszorgdiensten mogelijks gerechtvaardigd kan worden.

Ändringsförslag 425
Frieda Brepoels

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Patienter som reser till en annan 
medlemsstat för att få vård där eller för att 
söka vård som ges i en annan medlemsstat 
ska garanteras tillgång till sin 
patientjournal i överensstämmelse med 
nationella åtgärder som genomför 
gemenskapens bestämmelser om skydd av 
personuppgifter, särskilt direktiven 
95/46/EG och 2002/58/EG.

5. Patienter som reser till en annan 
medlemsstat för att få vård där eller för att 
söka vård som ges i en annan medlemsstat 
ska garanteras tillgång till sin 
patientjournal i överensstämmelse med de
åtgärder som, i den medlemsstat där 
patienten är försäkrad, genomför 
gemenskapens bestämmelser om skydd av 
personuppgifter, särskilt direktiven 
95/46/EG och 2002/58/EG.

Or. en

Motivering

Patienterna bör ha rätt att ta del av sina patientjournaler, framför allt när de går på 
efterkontroll i eget land efter att ha fått behandling utomlands. Journalen bör ställas till 
förfogande av den person inom hälso- och sjukvården som behandlat patienten och detta bör 
ske i enlighet med de föreskrifter och villkor som gäller i den medlemsstat där patienten är 
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försäkrad.

Ändringsförslag 426
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Patienter som reser till en annan 
medlemsstat för att få vård där eller för att 
söka vård som ges i en annan medlemsstat 
ska garanteras tillgång till sin 
patientjournal i överensstämmelse med 
nationella åtgärder som genomför 
gemenskapens bestämmelser om skydd av 
personuppgifter, särskilt direktiven 
95/46/EG och 2002/58/EG.

5. Patienter som reser till en annan 
medlemsstat för att få vård där eller för att 
söka vård som ges i en annan medlemsstat 
ska av den medlemsstat där patienten är 
försäkrad garanteras tillgång till sin 
patientjournal i överensstämmelse med 
nationella åtgärder som genomför 
gemenskapens bestämmelser om skydd av 
personuppgifter, särskilt direktiven 
95/46/EG och 2002/58/EG.

Or. fr

Motivering

Patienterna ska ha tillgång till sina journaler, men vårdgivaren ska garantera tillgång i 
enlighet med villkoren i medlemsstaten där patienten är försäkrad.

Ändringsförslag 427
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Nödvändiga resurser ska avsättas för 
att tillhandahålla europeiska medborgare 
som drabbas av olyckor i andra 
medlemsstater akutvård av hög kvalitet. 

Or. fr
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Motivering

Det är viktigt att kvalitetsnormerna även omfattar akutvården.

Ändringsförslag 428
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Nödvändiga resurser ska avsättas för 
att europeiska medborgare som drabbas 
av olyckor eller andra medicinska 
nödsituationer i andra medlemsstater ska 
få akutvård av hög kvalitet.

Or. de

Motivering

Samarbetet ska inte begränsas till olyckor, utan ska även gälla andra medicinska 
nödsituationer.

Ändringsförslag 429
Kathy Sinnott

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Särskilda åtgärder bör vidtas för att 
unionsmedborgare som fallit offer för 
olyckor och katastrofer i en annan 
medlemsstat ska kunna få akutvård av 
god kvalitet.

Or. en
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Motivering

Vid  en olycka (eller katastrof) ska hälso- och sjukvård självklart tillhandahållas med minsta 
möjliga administrativa förfaranden för förhandstillstånd.   

Behovet av snabba åtgärder i katastrofsituationer i gränsområden kräver brett samarbete 
mellan medlemsstaterna och deras regionala akutvårdssystem.   Paramedicinsk personal är 
viktig i sådana situationer.

Ändringsförslag 430
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artiklarna 8 och 9 ska den medlemsstat 
där patienten är försäkrad inte kräva 
något förhandstillstånd för ersättningen 
av kostnader för vård i en annan 
medlemsstat.

Or. es

Motivering

Genom att tillämpa den allmänna principen om att förhandstillstånd inte krävs anpassar man 
texten till rättspraxisen att inte begränsa medborgarnas fria rörlighet, liksom till förbehållen i 
sådana fall av sjukhusvård som täcks av artikel 8.

Ändringsförslag 431
Frieda Brepoels

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. En behandlande medlemsstat är inte 
skyldig att godkänna eller prioritera 
patienter från andra medlemsstater till 
nackdel för andra patienter som har 
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liknande vårdbehov och är försäkrade i 
den medlemsstaten, så att dessa 
sistnämnda patienter eventuellt måste 
uppföras på en väntelista. 

Or. nl

Motivering

Till Belgien kommer det just nu ganska många patienter. En viktig källa till oro i det här 
sammanhanget är att också patienter som är försäkrade i Belgien nu lär hamna på 
väntelistor, eftersom den gränsöverskridande vården blivit alltmer omfattande. Det här 
problemet förs på tal i skäl 12, men det har ingen motsvarighet i de egentliga artiklarna i 
förslaget, fastän där nog föreskrivs åtgärder mot ett alltför starkt utflöde av patienter. Det här 
ändringsförslaget vill komma med en lösning på de problem som kan uppstå till följd av ett 
ökat inflöde av patienter. 

Ändringsförslag 432
Claude Turmes, Margrete Auken

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Bestämmelserna i detta kapitel ska 
inte påverka ingåendet av 
gränsöverskridande avtalsbaserade 
arrangemang för planerad hälsovård.

Or. en

Motivering

Det måste göras klart att dessa bestämmelser inte hindrar att det ingås gränsöverskridande 
avtalsbaserade arrangemang för planerad hälsovård. I sådana fall beslutar avtalsparterna 
att följa reglerna för samordning av social trygghet eller tillämpa särskilda regler eller taxor 
som förhandlats fram mellan dem.
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Ändringsförslag 433
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Den behandlande medlemsstaten ska 
få ersättning för alla faktiska kostnader 
(totalkostnader) som föranletts av 
behandlingen.

Or. en

Motivering

Tillägget av en ny punkt, 6.5a, bidrar till ekonomisk stabilitet och tjänster inom hälso- och 
sjukvårdssystemet i den behandlande medlemsstaten genom att garantera att denna stat får 
ersättning.

Alla kostnader som föranletts. Det kan tänkas att ersättningen är mindre än de faktiska 
kostnaderna för behandlingen och då får patienten betala en del av vad den kostat.

Ändringsförslag 434
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7 utgår

Vård utanför sjukhus

Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad ska inte kräva förhandstillstånd 
för ersättning av kostnader för vård 
utanför sjukhus i en annan medlemsstat 
om kostnaderna för vården, om denna 
hade utförts inom dess eget territorium, 
skulle ha täckts av det egna 
socialförsäkringssystemet.

Or. es
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Motivering

Överensstämmer med ändringsförslaget om att införa en artikel 6.5a (ny).

Ändringsförslag 435
Iles Braghetto

Förslag till direktiv
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 7 utgår

Vård utanför sjukhus

Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad ska inte kräva förhandstillstånd 
för ersättning av kostnader för vård 
utanför sjukhus i en annan medlemsstat 
om kostnaderna för vården, om denna 
hade utförts inom dess eget territorium, 
skulle ha täckts av det egna 
socialförsäkringssystemet.

Or. en

Motivering

Här erkänns det att systemen med förhandstillstånd är bra för patienterna, eftersom de får 
klarhet i fråga om vilka ersättningar de har rätt till och vilka kostnader de får lov att själva 
svara för samt dessutom hur eftervården ska ordnas vid behov och vad som kommer att hända 
ifall något gått fel. Detta gäller både sjukhusvård och vård på andra inrättningar, liksom 
frågor om att huvudmännen för hälso- och sjukvården måste kunna planera verksamheten och 
förvalta dess ekonomiska resurser. 



PE418.256v01-00 98/100 AM\762980SV.doc

SV

Ändringsförslag 436
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den medlemsstat där patienten är försäkrad 
ska inte kräva förhandstillstånd för 
ersättning av kostnader för vård utanför 
sjukhus i en annan medlemsstat om 
kostnaderna för vården, om denna hade 
utförts inom dess eget territorium, skulle ha 
täckts av det egna 
socialförsäkringssystemet.

Den medlemsstat där patienten är försäkrad 
ska inte kräva förhandstillstånd för 
ersättning av kostnader för vård utanför 
sjukhus i en annan medlemsstat eller för 
köp av varor i en annan medlemsstat i 
samband med hälso- och sjukvård om 
kostnaderna för vården, om denna hade 
utförts eller för varan, om den hade köpts
inom dess eget territorium, skulle ha täckts 
av det egna socialförsäkringssystemet.

Or. nl

Motivering

Inköp av varor inom hälso- och sjukvården (såsom medicinska hjälpmedel) behandlades i 
domen i målet Decker (det gällde i detta fall glasögon) och ska därför också tas upp i ett 
direktiv som syftar till att kodifiera domarna i målen Kohll och Decker. 

Ändringsförslag 437
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den medlemsstat där patienten är försäkrad 
ska inte kräva förhandstillstånd för 
ersättning av kostnader för vård utanför 
sjukhus i en annan medlemsstat om 
kostnaderna för vården, om denna hade 
utförts inom dess eget territorium, skulle 
ha täckts av det egna 
socialförsäkringssystemet.

Den medlemsstat där patienten är försäkrad 
ska inte kräva förhandstillstånd för 
ersättning av kostnader för vård utanför 
sjukhus i en annan medlemsstat. 

Alla patienter som får vård utanför 
sjukhus i en annan medlemsstat ska 
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anmäla detta till sjukförsäkringssystemet i
den medlemsstat där patienten är 
försäkrad innan de avreser för att erhålla 
vården. De ska också förklara att de fått 
information om vården, i enlighet med 
artikel 10 i detta direktiv.
Om anmälan om vård utanför sjukhus i 
en annan medlemsstat inte åtföljs av en 
sådan förklaring ska sjukförsäkrings-
systemet i den medlemsstat där patienten 
är försäkrad höra sig för med patienten 
att denne före avresan vidtagit alla 
nödvändiga åtgärder för att få 
information om vården utanför sjukhus i 
en annan medlemsstat.

Or. fr

Motivering

Samma ändringsförslag som till skäl 29.

Ändringsförslag 438
Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den medlemsstat där patienten är försäkrad 
ska inte kräva förhandstillstånd för 
ersättning av kostnader för vård utanför 
sjukhus i en annan medlemsstat om 
kostnaderna för vården, om denna hade 
utförts inom dess eget territorium, skulle ha 
täckts av det egna 
socialförsäkringssystemet.

Den medlemsstat där patienten är försäkrad 
ska inte kräva förhandstillstånd för 
ersättning av kostnader för vård utanför 
sjukhus i en annan medlemsstat om 
kostnaderna för vården, om denna hade 
utförts inom dess eget territorium, skulle ha 
täckts av det egna 
socialförsäkringssystemet. Om den 
nationella lagstiftningen i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad 
kräver att patienten, för att få ersättning 
för vårdkostnaderna, söker vård hos en 
vårdgivare som finansieras med offentliga 
medel ska medlemsstaten där patienten är 
försäkrad vara skyldig att ersätta endast 
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de vårdkostnader som ges i den 
behandlande medlemsstaten som 
patienten har använt på samma villkor 
som försäkrade personer i den 
behandlande medlemsstaten.

Or. hu

Motivering

Om en försäkringsgivare i medlemsstaten där patienten är försäkrad är skyldig att ersätta 
behandling som ges av en vårdgivare som inte är offentligt finansierad i den behandlande 
medlemsstaten, t.ex. av sjukförsäkringssystemet, kan patienten inte få ersättning i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad för behandling som ges av en vårdgivare som inte är 
offentligt finansierad. Om patienten emellertid får behandling i en annan medlemsstat ska 
medlemsstaten där patienten är försäkrad vara skyldig att ersätta kostnaderna för en sådan 
behandling. 

Ändringsförslag 439
Kathy Sinnott

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Vård utanför sjukhus bör innefatta 
alternativ vård i de fall sådan vård 
godkänns av den medlemsstat där 
patienten är försäkrad. 

Or. en

Motivering

Om den medlemsstat där patienten är försäkrad betalar ut ersättning för alternativmedicinsk 
behandling, såsom örtmedicin, homeopati, osteopati, kiropraktik osv, då bör det enligt 
direktivet finnas möjlighet till ersättning om patienten behandlas av en kvalificerad praktiker 
i en annan medlemsstat. 
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