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Ændringsforslag 42
Claude Turmes, Margrete Auken

Forslag til direktiv
–

Forslag til forkastelse

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. en

Begrundelse

Dette direktiv medfører større usikkerhed end klarhed, eftersom der ved direktivet indføres en 
yderligere ordning sideløbende med ordningen om patientrettigheder, der allerede er indført 
ved forordning nr. 1408/71 og 883/2004.  Den berører ikke sundhedsydelsernes kvalitet fra 
patientens synspunkt og fokuserer i stedet på sundhedsydelser ud fra synspunktet om fri 
udveksling af tjenesteydelser.  Endvidere lægges der i direktivet pres på medlemsstaterne 
ansvar i forbindelse med sundhedsydelser, som fastsat i EF-traktatens artikel 152.

Ændringsforslag 43
Kartika Tamara Liotard

Forslag til direktiv
–

Forslag til forkastelse

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. en

Begrundelse

There is neither a necessity for nor a competence of the European Union to regulate on health 
care matters by a seperate Directive based on an internal market approach (Article 95 EC 
Treaty). Health care is not a matter of the internal market and Member States competences in 
this field as laid down in Article 152 EC Treaty must be respected. In order to strengthen 
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patients' rights in cross-border mobility of the patient, the already existing framework of the 
coordination of social security systems - regulation 1408/71 and its successor, regulation 
883/2004/EC - exclusively should be used and complemented.

Ændringsforslag 44
Urszula Krupa

Forslag til direktiv
-

Forslag til forkastelse

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. pl

Begrundelse

Direktivforslaget bør forkastes, fordi det ikke er tilstrækkelig gennemtænkt og vil medføre 
administrative omkostninger på EU-niveau. Vedtagelsen af direktivet på EU-plan vil resultere 
i nedsættelse af et nyt komitologiudvalg (om sikre og effektive grænseoverskridende 
sundhedsydelser af høj kvalitet), dvs. nye arbejdspladser.

Ændringsforslag 45
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om patientrettigheder i 
forbindelse med grænseoverskridende
sundhedsydelser

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om patienters ret til adgang til 
sikre og effektive sundhedsydelser af høj 
kvalitet og på lige vilkår

Or. es

Begrundelse

Se propone que la propuesta de Directiva no se centre en abordar la movilidad de los 
pacientes, sino en los 3 ejes fundamentales en los que la Comisión Europea dice 
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estructurarla: principios comunes a todos los sistemas sanitarios de la UE, cooperación 
europea en el ámbito de la salud y marco específico para la asistencia sanitaria 
transfronteriza.
Mientras que este último aspecto afecta sólo a una minoría de pacientes, la mejora de la 
calidad y seguridad de la asistencia, así como la cooperación entre EEMM son cuestiones 
que redundarán en beneficio de la generalidad de los ciudadanos y se considera que deberían 
constituir el núcleo principal de la propuesta.

Ændringsforslag 46
Kartika Tamara Liotard

Forslag til direktiv
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om patientrettigheder i forbindelse 
med grænseoverskridende 
sundhedsydelser

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om grænseoverskridende 
patientmobilitet og patientrettigheder 

Or. nl

Begrundelse

Sundhedsydelser var af gode grunde undtaget fra anvendelsesområdet for direktiv 
2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked – det er ikke et spørgsmål, der skal være 
omfattet af en regulering af det indre marked.  Det er ikke nødvendigt at tage de samme 
spørgsmål op (godtgørelse af udgifter til sundhedsydelser udført i en anden medlemsstat, 
definitioner på hospitalsbehandling osv.), der er omfattet af udkastet til direktiv om 
tjenesteydelser i det indre marked, i det foreliggende separate forslag til et direktiv om 
grænseoverskridende sundhedsydelser. Anvendelsen af retspraksis fra De Europæiske 
Fællesskabers Domstol er medlemsstaternes eneansvar. Der er således ikke behov for 
yderligere tiltag i den forbindelse.
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Ændringsforslag 47
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 95, 

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 152, 

Or. es

Begrundelse

Vedtagelsen af dette direktiv er ikke omfattet af traktatens artikel 95, som ikke vedrører det 
indre markeds indførelse eller funktion. Artikel 152 ville udgøre et bedre retsgrundlag, selv 
om det udtrykkeligt fastslås i denne artikel, at Fællesskabets indsats på folkesundhedsområdet 
fuldt ud skal respektere medlemsstaternes ansvar for organisation og levering af 
sundhedstjenesteydelser og medicinsk behandling.

Ændringsforslag 48
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Forslag til direktiv
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 95,

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 16 og 152,

Or. en
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Ændringsforslag 49
Kartika Tamara Liotard

Forslag til direktiv
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 95,

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 42, 152, og 308,

Or. en

Begrundelse

There is neither a necessity for nor a competency of the European Union to regulate on health 
care matters by a separate Directive based on an internal market approach (Article 95 EC 
Treaty). Health care is not a matter of the internal market and Member States competencies 
in this field as laid down in Article 152 EC Treaty must be respected. In order to strengthen 
patients' rights in cross-border mobility of the patient, the already existing framework of the 
coordination of social security systems - regulation 1408/71 and its successor, regulation 
883/2004/EC - exclusively should be used and complemented.

Ændringsforslag 50
Anne Ferreira, Harlem Desir

Forslag til direktiv
Led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 95,

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 95, 137 og 152,

Or. fr

Begrundelse

Direktivets retsgrundlag kan ikke kun være artikel 95, men skal også omfatte artikel 152 og 
137, idet direktivet skal sikre et højt sundhedsbeskyttelsesniveau og - eftersom det sigter på 
godtgørelse af sundhedsydelser for patienter, der modtager behandling i en anden 
medlemsstat end forsikringsmedlemsstaten - samtidig vedrører de sociale sikringsordninger.  
Sidstnævnte område henhører under medlemsstaternes kompetence, medens Fællesskabets 
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indsats supplerer de nationale politikker og tilsigter forbedring af folkesundheden og 
sygdomsforebyggelse. Fællesskabets supplerende indsats sigter desuden på at fremme 
samarbejde og samordning mellem medlemsstaterne.

Ændringsforslag 51
Claude Turmes, Margrete Auken

Forslag til direktiv
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 95, 

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 95 og 152,

Or. en

Begrundelse

I henhold til artikel 152 kan Fællesskabet vedtage foranstaltninger, der har til formål at sikre 
(og ikke blot bidrage til) et højt sundhedsbeskyttelsesniveau. Det er vigtigt at understrege, at 
et direktiv om sundhedsydelser ikke udelukkende kan være baseret på bestemmelser om det 
indre marked, men bør også være forpligtet til at sikre et højt sundhedsbeskyttelsesniveau. 

Ændringsforslag 52
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Forslag til direktiv
Henvisning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 95, 

under henvisning til traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab, særlig 
artikel 95 artikel 152,

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette direktiv er ikke kun at sikre fri bevægelighed for personer men navnlig at 
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sikre et højt sundhedsbeskyttelsesniveau i Den Europæiske Union.

Ændringsforslag 53
Anne Ferreira, Harlem Desir

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) I overensstemmelse med artikel 137, 
navnlig stk. 1, 2 og 4, bør Kommissionens 
forslag respektere medlemsstaternes 
kompetence under henvisning til, at 
borgernes ret til social sikring afhænger 
af deres status som arbejdstagere.

Or. fr

Ændringsforslag 54
Kartika Tamara Liotard

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Dette direktiv berører ikke 
medlemsstaternes ansvar for at levere 
sikre, effektive, kvantitativt tilstrækkelige 
sundhedsydelser af høj kvalitet til 
borgerne inden for deres område  
Medlemsstaterne må under ingen 
omstændigheder afskaffe 
sundhedsydelser, fordi disse også er 
tilgængelige i andre medlemsstater. 
Desuden må dette direktiv ikke føre til, at 
patienter på nogen måde opfordres til at 
begive sig til en anden medlemsstat for at 
modtage sundhedsydelser.

Or. nl
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Begrundelse

Sundhedsydelser forbliver utvetydigt de enkelte medlemsstaters ansvar, og der må ikke være 
nogen forventning om, at en anden medlemsstat vil levere dem i stedet for. Dette direktiv må 
ikke tilskynde medlemsstaterne til at overdrage dette ansvar til Den Europæiske Union eller 
tilskynde forsikringsselskaber til at købe sundhedsydelser i udlandet af økonomiske årsager.

Ændringsforslag 55
Åsa Westlund

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Da betingelserne for anvendelse af 
traktatens artikel 95 som retsgrundlag er 
opfyldt, skal fællesskabslovgiver påberåbe 
sig dette retsgrundlag, selv når beskyttelse 
af folkesundheden er en afgørende faktor 
for de trufne valg; i denne forbindelse 
hedder det udtrykkeligt i traktatens artikel 
95, stk. 3, at det ved harmonisering bør 
sikres, at der er et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau, idet der tages 
hensyn til navnlig enhver ny udvikling 
baseret på videnskabelige kendsgerninger. 
Dette direktiv overholder de 
grundlæggende rettigheder og følger de 
generelle retsprincipper, som særlig er 
anerkendt i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder.

udgår

Or. sv

Begrundelse

Sundhedsydelser er ikke som en hvilken som helst anden tjenesteydelse eller vare, og 
retsgrundlaget for dette direktiv bør derfor ikke være traktatens artikel 95, men snarere 
artikel 152.
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Ændringsforslag 56
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Da betingelserne for anvendelse af 
traktatens artikel 95 som retsgrundlag er 
opfyldt, skal fællesskabslovgiver påberåbe 
sig dette retsgrundlag, selv når beskyttelse 
af folkesundheden er en afgørende faktor 
for de trufne valg; i denne forbindelse 
hedder det udtrykkeligt i traktatens artikel 
95, stk. 3, at det ved harmonisering bør 
sikres, at der er et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau, idet der tages 
hensyn til navnlig enhver ny udvikling 
baseret på videnskabelige kendsgerninger. 
Dette direktiv overholder de 
grundlæggende rettigheder og følger de 
generelle retsprincipper, som særlig er 
anerkendt i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder.

udgår

Or. en

Begrundelse

Denne betragtning er overflødig, eftersom ændringsforslaget indfører dobbelt retsgrundlag.

Ændringsforslag 57
Kartika Tamara Liotard

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Da betingelserne for anvendelse af 
traktatens artikel 95 som retsgrundlag er 
opfyldt, skal fællesskabslovgiver påberåbe 
sig dette retsgrundlag, selv når beskyttelse 
af folkesundheden er en afgørende faktor 
for de trufne valg; i denne forbindelse 

(2) Da betingelserne for anvendelse af 
traktatens artikel 95 som retsgrundlag ikke
er opfyldt, skal fællesskabslovgiver 
påberåbe sig det samme retsgrundlag som 
forordning 883/2004/EF om koordination 
af de sociale sikringsordninger og skal 
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hedder det udtrykkeligt i traktatens artikel 
95, stk. 3, at det ved harmonisering bør 
sikres, at der er et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau, idet der tages 
hensyn til navnlig enhver ny udvikling
baseret på videnskabelige kendsgerninger.

ligeledes tage hensyn til traktatens artikel 
152. Et højt sundhedsbeskyttelsesniveau 
bør sikres, idet der navnlig tages hensyn til 
enhver ny udvikling baseret på 
videnskabelige kendsgerninger.

Or. en

Begrundelse

There is neither a necessity for nor a competency of the European Union to regulate on health 
care matters by a separate Directive based on an internal market approach (Article 95 EC 
Treaty). Health care is not a matter of the internal market and Member States competencies 
in this field as laid down in Article 152 EC Treaty must be respected. In order to strengthen 
patients' rights in cross-border mobility of the patient, the already existing framework of the 
coordination of social security systems - regulation 1408/71 and its successor, regulation 
883/2004/EC - exclusively should be used and complemented.

Ændringsforslag 58
Anne Ferreira

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Da betingelserne for anvendelse af 
traktatens artikel 95 som retsgrundlag er 
opfyldt, skal fællesskabslovgiver påberåbe 
sig dette retsgrundlag, selv når beskyttelse 
af folkesundheden er en afgørende faktor 
for de trufne valg; i denne forbindelse 
hedder det udtrykkeligt i traktatens artikel 
95, stk. 3, at det ved harmonisering bør 
sikres, at der er et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau, idet der tages 
hensyn til navnlig enhver ny udvikling 
baseret på videnskabelige kendsgerninger.

(2) Da betingelserne for anvendelse af 
traktatens artikel 95 som retsgrundlag er 
opfyldt, skal fællesskabslovgiver påberåbe 
sig dette retsgrundlag, selv når beskyttelse 
af folkesundheden er en afgørende faktor 
for de trufne valg; i denne forbindelse 
hedder det udtrykkeligt i traktatens artikel 
95, stk. 3, at det ved harmonisering bør 
sikres, at der er et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau.

Or. fr

Begrundelse

Sidste del af sætningen har ikke sin berettigelse her, eftersom direktivet vedrører 
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betingelserne for adgang til og betaling eller godtgørelse af udgifter til sundhedsydelser, som 
patienten har modtaget i en anden medlemsstat end forsikringsmedlemsstaten.

Ændringsforslag 59
Anne Ferreira

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Dette direktiv overholder de 
grundlæggende rettigheder og følger de 
generelle retsprincipper, som særlig er 
anerkendt i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder. 
Adgang til sundhedsydelser og lægehjælp 
på de betingelser, der er fastsat ved 
medlemsstaternes lovgivning og praksis, er 
rettigheder, der er anerkendt ved artikel 35
i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Navnlig skal 
dette direktiv gennemføres og anvendes 
under behørig hensyntagen til charterets 
artikel 7, 8, 20, 21 og 47 vedrørende 
respekt for privatliv og familieliv, 
beskyttelse af personoplysninger, lighed 
for loven, ikke-forskelsbehandling og 
adgang til effektive retsmidler og til en 
upartisk domstol.

(3) Dette direktiv overholder de 
grundlæggende rettigheder og følger de 
generelle retsprincipper, som særlig er 
anerkendt i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder. 
Adgang til sundhedsydelser og lægehjælp 
på de betingelser, der er fastsat ved 
medlemsstaternes lovgivning og praksis, er 
rettigheder, der er anerkendt ved artikel 34, 
stk. 1 og 2, og artikel 35 i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder. Navnlig skal dette direktiv 
gennemføres og anvendes under behørig 
hensyntagen til charterets artikel 7, 8, 20, 
21 og 47 vedrørende respekt for privatliv 
og familieliv, beskyttelse af 
personoplysninger, lighed for loven, ikke-
forskelsbehandling og adgang til effektive 
retsmidler og til en upartisk domstol.

Or. fr

Begrundelse

I artikel 35 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder henvises der 
dels til, at der skal sikres et højt sundhedsbeskyttelsesniveau ved fastlæggelsen og 
gennemførelsen af alle Unionens politikker, og dels til retten til at modtage lægehjælp på de 
betingelser, der er fastsat ved medlemsstaternes lovgivning og praksis.  Artikel 34 anerkender 
og respekterer retten til adgang til sociale sikringsydelser og sociale tjenester, der sikrer 
beskyttelse f.eks. i tilfælde af sygdom, efter de bestemmelser, der er fastsat ved 
fællesskabslovgivningen og medlemsstaternes lovgivning og praksis.
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Ændringsforslag 60
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Dette direktiv overholder de 
grundlæggende rettigheder og følger de 
generelle retsprincipper, som særlig er 
anerkendt i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder. 
Adgang til sundhedsydelser og lægehjælp 
på de betingelser, der er fastsat ved 
medlemsstaternes lovgivning og praksis, er 
rettigheder, der er anerkendt ved artikel 35 
i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Navnlig skal
dette direktiv gennemføres og anvendes 
under behørig hensyntagen til charterets 
artikel 7, 8, 20, 21 og 47 vedrørende 
respekt for privatliv og familieliv, 
beskyttelse af personoplysninger, lighed 
for loven, ikke-forskelsbehandling og 
adgang til effektive retsmidler og til en 
upartisk domstol.

(3) Dette direktiv overholder de 
grundlæggende rettigheder og følger de 
generelle retsprincipper, som særlig er 
anerkendt i Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder. 
Adgang til sundhedsydelser og lægehjælp 
på de betingelser, der er fastsat ved 
medlemsstaternes lovgivning og praksis, er 
rettigheder, der er anerkendt ved artikel 35 
i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Navnlig skal 
dette direktiv gennemføres og anvendes 
under behørig hensyntagen til charterets 
artikel 7, 8, 20, 21 og 47 vedrørende 
respekt for privatliv og familieliv, 
beskyttelse af personoplysninger, lighed 
for loven, ikke-forskelsbehandling, 
medlemsstaternes grundlæggende etiske 
valg og adgang til effektive retsmidler og 
til en upartisk domstol.

Or. en

Begrundelse

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different, for example 
obligation to do counseling before testing is necessary in one Member State and not in the 
other. 
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Ændringsforslag 61
Anne Ferreira, Harlem Desir, Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Fællesskabets sundhedssystemer er en 
central del af Europas høje niveau for 
social beskyttelse og bidrager til social 
samhørighed og social retfærdighed samt 
til bæredygtig udvikling. De indgår også i 
det omfattende regelsæt om tjenesteydelser 
af almen interesse.

(4) Medlemsstaternes sundhed og 
sundhedssystemer er af almen interesse.
Medlemsstaternes sundhedssystemer er en 
central del af Europas høje niveau for 
social beskyttelse og bidrager til social 
samhørighed og social retfærdighed samt 
til bæredygtig udvikling. Skønt deres 
særlige beskaffenhed bør fremhæves, 
indgår de samtidig i det omfattende 
regelsæt om tjenesteydelser af almen 
interesse.

Or. fr

Begrundelse

Sundhedssystemerne spiller en vigtig rolle, som det understreges af Kommissionen, og der 
bør henvises hertil og til den omstændighed, at de udfører opgaver af almen interesse og har 
en særlig beskaffenhed i medfør af de opgaver, der påhviler dem.

Ændringsforslag 62
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(5) EF-Domstolen har ved flere lejligheder 
bekræftet, at al levering af medicinsk 
behandling på tværs af grænserne er 
omfattet af traktaten, og har samtidig 
påpeget deres særlige karakter. 

Or. nl
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Begrundelse

De Europæiske Fællesskabers Domstol har bekræftet, at traktaten kun finder anvendelse for 
levering af medicinsk behandling/sundhedsydelser på tværs af grænserne af. Eksempelvis 
fastslog Domstolen i Watts-sagen, sag C-372/04, at det var uden betydning, at British 
National Health Service er en fuldstændig offentlig statsfinansieret tjeneste, der vederlagsfrit 
leverer sundhedsydelser. Det, der er relevant, er den primære transaktion mellem Yvonne 
Watts og det franske hospital, og som indebar, at hun betalte for behandling og således blev 
modtager af tjenesteydelser, som fastsat i traktaten.

Ændringsforslag 63
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(5) EF-Domstolen har ved flere lejligheder 
bekræftet, at alle former for medicinsk 
behandling er omfattet af traktaten, og har 
samtidig påpeget deres særlige karakter. 
Navnlig bør alle europæiske borgere, som 
er i besiddelse af et europæisk 
sygesikringskort, i henhold til 
principperne om solidaritet og 
gensidighed sikres akut behandling, 
uanset i hvilken medlemsstat, patienten 
måtte befinde sig, og uanset 
behandlingens økonomiske konsekvenser 
for det hospital, som leverer den 
pågældende ydelse, eller den stat eller 
lokale myndighed, som hospitalet sorterer 
under.  I henhold til 
gensidighedsprincippet bør udgifterne til 
ydelserne betales af 
behandlingsmedlemsstaten og 
efterfølgende godtgøres fuldt ud af 
forsikringsmedlemsstaten.

Or. it

Begrundelse

Også i dette direktiv bør der tages højde for de fremskridt, det europæiske sygesikringskort 



AM\763599DA.doc 17/68 PE418.293v01-00

DA

har medført, og det bør fastslås, at patienter har ret til akut behandling, uanset hvor de 
befinder sig, og uden at deres økonomiske situation eller deres forsikringsmedlemsstat udgør 
nogen hindring. 

Ændringsforslag 64
Adamos Adamou

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(5) EF-Domstolen har ved flere lejligheder 
bekræftet, at alle former for medicinsk 
behandling er omfattet af traktaten, og har 
samtidig påpeget deres særlige karakter. I 
henhold til artikel 152 i EF-traktaten har 
Fællesskabet kun supplerende beføjelser 
på folkesundhedsområdet, idet dette 
område hører under medlemsstaternes 
ansvar, og de kan indgå aftaler med 
hinanden, herunder aftaler om 
grænseoverskridende sundhedsydelser til 
patienter.

Or. el

Begrundelse

I henhold til artikel 152 i EF-traktaten er medlemsstaterne alene ansvarlige for at beslutte, 
hvordan deres sundhedssystemer skal organiseres og finansieres, og for at fastlægge, hvad 
der skal betragtes som hospitalsbehandling. 

Ændringsforslag 65
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) Dette direktiv overholder og berører 
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ikke medlemsstaternes frihed til at vælge, 
hvilken former for sundhedsydelser, de 
finder hensigtsmæssige. Ingen 
bestemmelser i dette direktiv skal fortolkes 
på en sådan måde, at de undergraver 
medlemsstaternes grundlæggende etiske 
valg, navnlig hvad angår beskyttelse af det 
enkelte menneskes ret til livet.

Or. en

Begrundelse

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different, for example 
obligation to do counseling before testing is necessary in one Member State and not in the 
other. 

Ændringsforslag 66
Kartika Tamara Liotard

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) EF-Domstolen har allerede behandlet 
en række spørgsmål vedrørende 
grænseoverskridende sundhedsydelser, 
navnlig godtgørelse af sundhedsydelser 
leveret i en anden medlemsstat end den, i 
hvilken modtageren af sundhedsydelserne 
er bosat. Da sundhedsydelser ikke er 
omfattet af Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. 
december 2006 om tjenesteydelser i det 
indre marked, er det vigtigt at behandle 
disse spørgsmål i en specifik 
fællesskabsretsakt for at opnå en mere 
overordnet og effektiv anvendelse af de 
principper, som EF-Domstolen har 

udgår
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udviklet i sin praksis.

Or. en

Begrundelse

Sundhedsydelser var af gode grunde undtaget fra anvendelsesområdet for direktiv 
2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked – det er ikke et spørgsmål, der skal være 
omfattet af en regulering af det indre marked.  Det er ikke nødvendigt at tage de samme 
spørgsmål op (godtgørelse af udgifter til sundhedsydelser udført i en anden medlemsstat, 
definitioner på hospitalsbehandling osv.), der er omfattet af udkastet til direktiv om 
tjenesteydelser i det indre marked, i det foreliggende separate forslag til et direktiv om 
grænseoverskridende sundhedsydelser. Anvendelsen af retspraksis fra De Europæiske 
Fællesskabers Domstol er medlemsstaternes eneansvar. Der er således ikke behov for 
yderligere tiltag i den forbindelse.

Ændringsforslag 67
Claude Turmes, Margrete Auken

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Dette direktiv har til formål at skabe 
en generel ramme for udførelse af sikre 
og effektive grænseoverskridende 
sundhedsydelser af høj kvalitet i 
Fællesskabet og at sikre patientmobilitet, 
fri udveksling af sundhedsydelser og et 
højt sundhedsbeskyttelsesniveau, samtidig 
med at der fuldt ud tages hensyn til 
medlemsstaternes ansvar for at fastlægge
socialsikringsydelserne inden for sundhed 
og tilrettelægge og levere sundhedsydelser 
og medicinsk behandling samt 
socialsikringsydelser, særlig i forbindelse 
med sygdom.

(8) Formålet med dette direktiv er at 
fastlægge bestemmelser for godtgørelse af 
udgifter til sundhedsydelser modtaget i en 
anden medlemsstat for patienter, der 
vælger at begive sig til en anden 
medlemsstat med henblik på at modtage 
sundhedsydelser der, samt at muliggøre et 
samarbejde mellem medlemsstater inden 
for evaluering af sundhedsteknologier, 
referencecentre og e-sundhed, samtidig 
med at der fuldt ud tages hensyn til den 
nationale kompetence til at tilrettelægge 
og levere sundhedsydelser i 
overensstemmelse med principperne om 
universel adgang, solidaritet, 
overkommelige priser, lige geografisk 
tilgængelighed og demokratisk kontrol.
Det respekterer fuldt ud medlemsstaternes 
ansvar inden for sundhedsydelser i 
henhold til traktaten, herunder 
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fastlæggelse af socialsikringsydelserne 
inden for sundhed og tilrettelæggelse og 
levering af sundhedsydelser, medicinsk 
behandling samt socialsikringsydelser, 
særlig i forbindelse med sygdom.

Or. en

Ændringsforslag 68
Kartika Tamara Liotard

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Dette direktiv har til formål at skabe en 
generel ramme for udførelse af sikre og 
effektive grænseoverskridende 
sundhedsydelser af høj kvalitet i 
Fællesskabet og at sikre patientmobilitet, 
fri udveksling af sundhedsydelser og et 
højt sundhedsbeskyttelsesniveau, samtidig 
med at der fuldt ud tages hensyn til 
medlemsstaternes ansvar for at fastlægge 
socialsikringsydelserne inden for sundhed 
og tilrettelægge og levere sundhedsydelser 
og medicinsk behandling samt 
socialsikringsydelser, særlig i forbindelse 
med sygdom.

(8) Dette direktiv har til formål at supplere 
forordning (EØF) 1408/71 og dennes 
efterfølger forordning (EF) nr. 883/2004 
med hensyn til levering af sikre og 
effektive grænseoverskridende 
sundhedsydelser af høj kvalitet i 
Fællesskabet og at sikre håndhævelsen af 
patientrettigheder med hensyn til
patientmobilitet og et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau, samtidig med 
at der fuldt ud tages hensyn til 
medlemsstaternes ansvar for at fastlægge 
socialsikringsydelserne inden for sundhed 
og tilrettelægge og levere sundhedsydelser 
og medicinsk behandling samt 
socialsikringsydelser, særlig i forbindelse 
med sygdom. 

Or. en

Begrundelse

Direktivet bør være fokuseret på at sikre, at de europæiske borgere er klar over deres 
rettigheder og krav i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser for at skabe 
retssikkerhed, navnlig med hensyn til anvendelse af patientrettigheder. Forordningen om 
koordination af socialsikringsordninger giver allerede Fællesskabet en ramme for 
patientmobilitet inden for EU og EØS. Den bør suppleres med dette direktiv med henblik på 
at sikre gennemførelsen af patientrettighederne samt bedre information og større åbenhed om 
brugen af sundhedsydelser i en anden medlemsstat.
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Ændringsforslag 69
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Dette direktiv har til formål at skabe en 
generel ramme for udførelse af sikre og 
effektive grænseoverskridende 
sundhedsydelser af høj kvalitet i 
Fællesskabet og at sikre patientmobilitet, 
fri udveksling af sundhedsydelser og et 
højt sundhedsbeskyttelsesniveau, samtidig 
med at der fuldt ud tages hensyn til 
medlemsstaternes ansvar for at fastlægge 
socialsikringsydelserne inden for sundhed 
og tilrettelægge og levere sundhedsydelser 
og medicinsk behandling samt 
socialsikringsydelser, særlig i forbindelse 
med sygdom.

(8) Dette direktiv har til formål at skabe en 
generel ramme for levering af sikre og 
effektive grænseoverskridende 
sundhedsydelser af høj kvalitet i 
Fællesskabet, hvad angår både
patientmobilitet og et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau, samtidig med 
at der fuldt ud tages hensyn til 
medlemsstaternes ansvar for at fastlægge 
socialsikringsydelserne inden for sundhed 
og tilrettelægge og levere sundhedsydelser 
og medicinsk behandling samt 
socialsikringsydelser, særlig i forbindelse 
med sygdom.

Or. en

Begrundelse

Det foreslåede direktiv finder kun anvendelse på patientmobilitet og ikke på fri bevægelighed 
af tjenesteydere.

Ændringsforslag 70
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Dette direktiv har til formål at skabe en 
generel ramme for udførelse af sikre og 
effektive grænseoverskridende 
sundhedsydelser af høj kvalitet i 
Fællesskabet og at sikre patientmobilitet, 
fri udveksling af sundhedsydelser og et 

(8) Dette direktiv har til formål at skabe en 
generel ramme for udførelse af sikre og 
effektive grænseoverskridende 
sundhedsydelser af høj kvalitet i 
Fællesskabet, hvad angår patientmobilitet, 
fri udveksling af sundhedsydelser og et 
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højt sundhedsbeskyttelsesniveau, samtidig 
med at der fuldt ud tages hensyn til 
medlemsstaternes ansvar for at fastlægge 
socialsikringsydelserne inden for sundhed 
og tilrettelægge og levere sundhedsydelser 
og medicinsk behandling samt 
socialsikringsydelser, særlig i forbindelse 
med sygdom.

højt sundhedsbeskyttelsesniveau, samtidig 
med at der fuldt ud tages hensyn til 
medlemsstaternes ansvar for at fastlægge 
socialsikringsydelserne inden for sundhed 
og tilrettelægge og levere sundhedsydelser 
og medicinsk behandling samt 
socialsikringsydelser, særlig i forbindelse 
med sygdom.

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at tydeliggøre, at det ikke er hensigten med dette 
direktiv, at det skal omfatte fri bevægelighed af tjenesteydere eller fri udveksling af 
tjenesteydelser. 

Ændringsforslag 71
Colm Burke

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Dette direktiv har til formål at skabe en 
generel ramme for udførelse af sikre og 
effektive grænseoverskridende 
sundhedsydelser af høj kvalitet i 
Fællesskabet og at sikre patientmobilitet, 
fri udveksling af sundhedsydelser og et 
højt sundhedsbeskyttelsesniveau, samtidig 
med at der fuldt ud tages hensyn til 
medlemsstaternes ansvar for at fastlægge 
socialsikringsydelserne inden for sundhed 
og tilrettelægge og levere sundhedsydelser 
og medicinsk behandling samt 
socialsikringsydelser, særlig i forbindelse 
med sygdom. 

(8) Dette direktiv har til formål at skabe en 
generel ramme for udførelse af sikre og 
effektive grænseoverskridende 
sundhedsydelser af høj kvalitet i 
Fællesskabet, sikre patientmobilitet, fri 
udveksling af sundhedsydelser og et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau samt lette 
leveringen af grænseoverskridende 
sundhedsydelser, samtidig med at der fuldt 
ud tages hensyn til medlemsstaternes 
ansvar for at fastlægge 
socialsikringsydelserne inden for sundhed 
og tilrettelægge og levere sundhedsydelser 
og medicinsk behandling samt 
socialsikringsydelser, særlig i forbindelse 
med sygdom.

Or. en
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Begrundelse

Lovgivning, der har til formål at behandle anvendelsen af patienters ret til 
grænseoverskridende sundhedsydelser, bør tydelig angive fordelene i visse tilfælde ved 
grænseoverskridende sundhedsydelser.  Dette er navnlig tilfældet ved sjældne sygdomme, 
hvor kvalitetsbehandling måske ikke er til rådighed inden for grænserne af en bestemt 
medlemsstat.

Ændringsforslag 72
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Dette direktiv har til formål at skabe en 
generel ramme for udførelse af sikre og 
effektive grænseoverskridende 
sundhedsydelser af høj kvalitet i 
Fællesskabet og at sikre patientmobilitet, 
fri udveksling af sundhedsydelser og et 
højt sundhedsbeskyttelsesniveau, samtidig 
med at der fuldt ud tages hensyn til 
medlemsstaternes ansvar for at fastlægge 
socialsikringsydelserne inden for sundhed 
og tilrettelægge og levere sundhedsydelser 
og medicinsk behandling samt 
socialsikringsydelser, særlig i forbindelse 
med sygdom.

(8) Dette direktiv har til formål at skabe en 
generel ramme for udførelse af sikre og 
effektive grænseoverskridende 
sundhedsydelser af høj kvalitet i 
Fællesskabet og på visse betingelser give 
mulighed for patientmobilitet samt 
muliggøre fri udveksling af 
sundhedsydelser og et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau, samtidig med 
at der fuldt ud tages hensyn til 
medlemsstaternes ansvar for at fastlægge 
socialsikringsydelserne inden for sundhed 
og tilrettelægge og levere sundhedsydelser 
og medicinsk behandling samt 
socialsikringsydelser, særlig i forbindelse 
med sygdom.

Or. fr

Begrundelse

Det bør fastslås, at borgerne har ret til at blive behandlet i nærheden af deres bopæl; derfor bør 
patientmobilitet kun tillades på visse betingelser.
(Anden del af ændringsforslaget vedrører ikke den danske tekst.) 
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Ændringsforslag 73
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Dette direktiv har til formål at skabe en 
generel ramme for udførelse af sikre og 
effektive grænseoverskridende 
sundhedsydelser af høj kvalitet i 
Fællesskabet og at sikre patientmobilitet, 
fri udveksling af sundhedsydelser og et 
højt sundhedsbeskyttelsesniveau, samtidig 
med at der fuldt ud tages hensyn til 
medlemsstaternes ansvar for at fastlægge 
socialsikringsydelserne inden for sundhed 
og tilrettelægge og levere sundhedsydelser 
og medicinsk behandling samt 
socialsikringsydelser, særlig i forbindelse 
med sygdom.

(8) Dette direktiv har til formål at skabe en 
generel ramme for levering af sikre og 
effektive grænseoverskridende 
sundhedsydelser af høj kvalitet i 
Fællesskabet og at sikre patientmobilitet, 
fri udveksling af sundhedsydelser og et 
højt sundhedsbeskyttelsesniveau, samtidig 
med at der fortsat fuldt ud tages hensyn til 
medlemsstaternes ansvar for at fastlægge 
socialsikringsydelserne inden for sundhed 
og tilrettelægge og levere sundhedsydelser 
og medicinsk behandling samt 
socialsikringsydelser, særlig i forbindelse 
med sygdom.

Or. de

Ændringsforslag 74
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(9) Dette direktiv om patientrettigheder i 
forbindelse med grænseoverskridende 
sundhedsydelser finder anvendelse på alle 
sundhedsydelser. Som bekræftet af EF-
Domstolen bevirker deres særlige 
beskaffenhed eller den måde, hvorpå de er 
tilrettelagt eller finansieret, ikke, at de ikke 
er omfattet af det grundlæggende princip 
om fri bevægelighed. Med hensyn til 
langtidspleje gælder direktivets 
bestemmelser ikke bistand og støtte til 
familier eller enkeltpersoner, der i en 
længere periode har et særligt behov for 



AM\763599DA.doc 25/68 PE418.293v01-00

DA

omfatter heller ikke plejehjem eller andre 
ældreinstitutioner, støtte til ældre eller 
børn, der ydes af socialarbejdere eller 
frivillige plejere eller fagfolk, som ikke er 
sundhedsprofessionelle.

pleje, støtte, pasning eller hjælp, hvis dette 
indebærer specifikke sundhedsydelser 
eller hjælp, der ydes gennem en solidarisk 
sikringsordning. Dette gælder først og 
fremmest de langtidsplejeydelser, der 
skønnes nødvendige for at den person, der 
behøver pleje, kan leve et så fuldstændigt 
og uafhængigt liv som muligt. Dertil 
hører især ydelser inden for den 
grundlæggende pleje (f.eks. til at gå i 
bad/brusebad, på- og afklædning, 
tilberedelse af næring efter individuelle 
behov eller indtagelse af næring, selv at 
stå op og gå i seng, at gå/stå, selv at 
bevæge sig ud på badeværelset for at gå 
på toilettet hhv. tømme blæren og 
tarmen), husholdningsmæssige ydelser 
(f.eks. rengøring af boligen, opvarmning 
af boligen, at vaske op, lave mad, købe 
ind, opsøge myndigheder og tage til 
sociale arrangementer) og pleje i 
forbindelse med medicinsk behandling 
(f.eks. hjælp til at skifte forbinding, 
smertebehandling, indtagelse af medicin 
osv.). Således finder direktivet 
eksempelvis ikke anvendelse på ydelser i 
de permanente indretninger til 
langtidspleje ("plejehjem") og de 
forskellige former for beskyttede boliger. 

Or. de

Begrundelse

Jeg finder det rigtigt, at forslaget i betragtning 9 principielt tager udgangspunkt i en 
undtagelse der er målrettet mod langtidsplejeydelser, da der fra medlemsstat til medlemsstat 
er store forskelle ikke kun på den solidariske sikringsordning, men også på organisation, 
forvaltning og finansiering af især de ydelser og tjenester, der er rettet mod gruppen af 
(langvarigt) plejekrævende personer. Ved hjælp af mit forslag til formuleringen skal dette 
udtrykkes på en måde, der skaber mere retsklarhed og skarpere afgrænsninger.
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Ændringsforslag 75
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(9) Dette direktiv om patientrettigheder i 
forbindelse med grænseoverskridende 
sundhedsydelser finder anvendelse på 
individuelle patienter, der vælger at 
modtage behandling i en anden 
medlemsstat end 
forsikringsmedlemsstaten, og kan derfor 
finde anvendelse på alle sundhedsydelser.
Med hensyn til langtidspleje gælder 
direktivets bestemmelser ikke bistand og 
støtte til familier eller enkeltpersoner, der i 
en længere periode er i særlig nød. 
Direktivet omfatter heller ikke plejehjem 
eller andre ældreinstitutioner, støtte til 
ældre eller børn, der ydes af 
socialarbejdere eller frivillige plejere eller 
fagfolk, som ikke er 
sundhedsprofessionelle.

Or. fr

Begrundelse

Det bør præciseres, hvilken patienttype dette direktiv finder anvendelse på.
Kommissionen omskriver Domstolens retspraksis på en måde, der er mere vidtgående end 
selve retspraksis. Ved at give den frie bevægelighed forrang frem for retten til sundhed og 
nærhedspleje risikerer man desuden at tvinge patienterne til mobilitet, hvis de ønsker 
behandling.

Ændringsforslag 76
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

forbindelse med grænseoverskridende 
sundhedsydelser finder anvendelse på alle 
grænseoverskridende sundhedsydelser. 
Som bekræftet af EF-Domstolen bevirker 
deres særlige beskaffenhed eller den måde, 
hvorpå de er tilrettelagt eller finansieret, 
ikke, at de ikke er omfattet af det 
grundlæggende princip om fri 
bevægelighed. Med hensyn til langtidspleje 
gælder direktivets bestemmelser ikke 
bistand og støtte til familier eller 
enkeltpersoner, der i en længere periode er 
i særlig nød, der ikke er strengt medicinsk. 
Direktivet omfatter eksempelvis ikke 
tjenester, der normalt leveres på plejehjem 
eller andre ældreinstitutioner, støtte til 
ældre eller børn eller pleje af 
handicappede. 

Or. nl

Begrundelse

Tjenestens art er et klarere kriterium for en sondring end tjenesteyderens kvalifikationer.
Udover varigheden af plejebehovet, adskiller den strengt medicinske karakter også 
sundhedsydelser fra andre ydelser. Pleje af handicappede samt ældre- og børnepleje er et 
typisk eksempel på langvarig pleje, der normalt ikke defineres som en sundhedsydelse.

Ændringsforslag 77
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I dette direktiv forstås ved 
"grænseoverskridende sundhedsydelser" 
følgende former for udførelse af 
sundhedsydelser:

(10) I dette direktiv forstås ved 
"grænseoverskridende sundhedsydelser" 
udelukkende brug af sundhedsydelser i 
udlandet.

brug af sundhedsydelser i udlandet (dvs. 
når en patient begiver sig til en 
sundhedstjenesteyder i en anden 
medlemsstat for at få behandling); dette 
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kaldes patientmobilitet

– levering af sundhedsydelser på tværs af 
grænserne (dvs. levering af tjenester fra 
én medlemsstats område til en anden 
medlemsstats område); f.eks. 
telemedicinydelser, fjerndiagnosticering, 
fjernudskrivning af recepter og 
laboratorieydelser

– en sundhedstjenesteyders faste 
tilstedeværelse (dvs. når en 
sundhedstjenesteyder etablerer sig i en 
anden medlemsstat) og

personers midlertidige tilstedeværelse 
(dvs. sundhedsprofessionelles mobilitet, 
når de f.eks. flytter midlertidigt til 
patientens medlemsstat for at udføre 
ydelser).

Or. de

Ændringsforslag 78
Claude Turmes, Margrete Auken

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I dette direktiv forstås ved 
"grænseoverskridende sundhedsydelser" 
følgende former for udførelse af 
sundhedsydelser:

(10) I dette direktiv forstås ved 
"grænseoverskridende sundhedsydelser" 
brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat end den medlemsstat, hvor 
patienten, der vælger at rejse til en anden 
medlemsstat for at modtage 
sundhedsydelser der, har bopæl.

– brug af sundhedsydelser i udlandet (dvs.  
når en patient begiver sig til en 
sundhedstjenesteyder i en anden 
medlemsstat for at få behandling); dette 
kaldes patientmobilitet
– levering af sundhedsydelser på tværs af 
grænserne (dvs.  levering af tjenester fra 
én medlemsstats område til en anden 
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medlemsstats område); f.eks. 
telemedicinydelser, fjerndiagnosticering, 
fjernudskrivning af recepter og 
laboratorieydelser
– levering af sundhedsydelser på tværs af 
grænserne (dvs.  levering af tjenester fra 
én medlemsstats område til en anden 
medlemsstats område); og
– personers midlertidige tilstedeværelse 
(dvs.  sundhedsprofessionelles mobilitet, 
når de f.eks. flytter midlertidigt til 
patientens medlemsstat for at udføre 
ydelser).

Or. en

Ændringsforslag 79
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I dette direktiv forstås ved 
"grænseoverskridende sundhedsydelser" 
følgende former for udførelse af 
sundhedsydelser:

(10) I dette direktiv forstås ved 
"grænseoverskridende sundhedsydelser" 
kun brug af sundhedsydelser i udlandet
(dvs. når en patient af egen fri vilje begiver 
sig til en sundhedstjenesteyder i en anden 
medlemsstat for at få behandling); dette 
kaldes patientmobilitet

– brug af sundhedsydelser i udlandet (dvs. 
når en patient begiver sig til en 
sundhedstjenesteyder i en anden 
medlemsstat for at få behandling); dette 
kaldes patientmobilitet

– levering af sundhedsydelser på tværs af 
grænserne (dvs.  levering af tjenester fra 
én medlemsstats område til en anden 
medlemsstats område); f.eks. 
telemedicinydelser, fjerndiagnosticering, 
fjernudskrivning af recepter og 
laboratorieydelser
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– levering af sundhedsydelser på tværs af 
grænserne (dvs.  levering af tjenester fra 
én medlemsstats område til en anden 
medlemsstats område); og
– personers midlertidige tilstedeværelse 
(dvs.  sundhedsprofessionelles mobilitet, 
når de f.eks. flytter midlertidigt til 
patientens medlemsstat for at udføre 
ydelser).

Or. en

Begrundelse

Det foreslåede direktiv finder kun anvendelse på patientmobilitet. Derfor bør begrebet 
grænseoverskridende sundhedsydelser være begrænset til patientmobilitet.

Ændringsforslag 80
Kartika Tamara Liotard

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I dette direktiv forstås ved 
"grænseoverskridende sundhedsydelser" 
følgende former for udførelse af 
sundhedsydelser:

(10) I dette direktiv forstås ved 
"grænseoverskridende sundhedsydelser" 
følgende former for udførelse af 
sundhedsydelser:

– brug af sundhedsydelser i udlandet (dvs. 
når en patient begiver sig til en 
sundhedstjenesteyder i en anden 
medlemsstat for at få behandling); dette 
kaldes patientmobilitet

– brug af sundhedsydelser i udlandet (dvs. 
når en patient begiver sig til en 
sundhedstjenesteyder i en anden 
medlemsstat for at få behandling); dette 
kaldes patientmobilitet

– levering af sundhedsydelser på tværs af 
grænserne (dvs.  levering af tjenester fra 
én medlemsstats område til en anden 
medlemsstats område); f.eks. 
telemedicinydelser, fjerndiagnosticering, 
fjernudskrivning af recepter og 
laboratorieydelser
– levering af sundhedsydelser på tværs af 
grænserne (dvs.  levering af tjenester fra 
én medlemsstats område til en anden 
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medlemsstats område); og
– personers midlertidige tilstedeværelse 
(dvs.  sundhedsprofessionelles mobilitet, 
når de f.eks. flytter midlertidigt til 
patientens medlemsstat for at udføre 
ydelser).

Or. en

Begrundelse

Dette direktiv skal kun fokusere på patientmobilitet; sundhedsydelsers og 
sundhedspersonalets mobilitet skal ikke være omfattet. 

Ændringsforslag 81
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I dette direktiv forstås ved 
"grænseoverskridende sundhedsydelser" 
følgende former for udførelse af 
sundhedsydelser:

(10) I dette direktiv forstås ved 
"grænseoverskridende sundhedsydelser": 

– brug af sundhedsydelser i udlandet (dvs. 
når en patient begiver sig til en 
sundhedstjenesteyder i en anden 
medlemsstat for at få behandling); dette 
kaldes patientmobilitet

– en situation, hvor patienten fysisk 
begiver sig til en sundhedstjenesteyder i en 
anden medlemsstat end den, hvori den 
pågældende er omfattet af den sociale 
sikringsordning, med henblik på at 
modtage sundhedsydelser der;  dette 
kaldes patientmobilitet

– levering af sundhedsydelser på tværs af 
grænserne (dvs.  levering af tjenester fra 
én medlemsstats område til en anden 
medlemsstats område); f.eks. 
telemedicinydelser, fjerndiagnosticering, 
fjernudskrivning af recepter og 
laboratorieydelser

– en situation, hvor sundhedsydelsen 
krydser grænser, virtuelt eller på anden 
måde: patienten begiver sig ikke fysisk til 
en anden medlemsstat, men modtager 
ikke desto mindre sundhedsydelser fra et 
område i en anden medlemsstat end den, 
hvori den pågældende er omfattet af den 
sociale sikringsordning, som f.eks. 
telekirurgi, fjernkonsultation, 
fjernudskrivning af recepter eller 
laboratorieydelser; dette kaldes 
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telemedicinydelser
– levering af sundhedsydelser på tværs af 

grænserne (dvs.  levering af tjenester fra én 
medlemsstats område til en anden 
medlemsstats område); og

– levering af sundhedsydelser på tværs af 
grænserne (dvs. levering af tjenester fra én 
medlemsstats område til en anden 
medlemsstats område)

– personers midlertidige tilstedeværelse 
(dvs.  sundhedsprofessionelles mobilitet, 
når de f.eks. flytter midlertidigt til 
patientens medlemsstat for at udføre 
ydelser).

– personers midlertidige tilstedeværelse 
(dvs. sundhedsprofessionelles mobilitet, 
når de f.eks. flytter midlertidigt til 
patientens medlemsstat for at udføre 
ydelser) og

– køb af varer knyttet til sundhedsydelser, 
som f.eks. medicinsk udstyr og 
lægemidler, i en anden medlemsstat end 
den, hvori den pågældende er omfattet af 
den sociale sikringsordning;  dette kan 
men er ikke nødvendigvis forbundet med, 
at patienten fysisk begiver sig til den 
pågældende medlemsstat; 

Or. nl

Begrundelse

Formålet med den første del af ændringsforslaget er at forbedre formuleringen. Den anden 
del henviser til køb af varer knyttet til sundhedsydelser, der bl.a. var genstand i Decker-
dommen, der skal indarbejdes i et direktiv for at kodificere Kohll- og Decker-dommene. Den 
tredje del har til formal at gøre teksten klarere.

Ændringsforslag 82
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I dette direktiv forstås ved 
"grænseoverskridende sundhedsydelser" 
følgende former for udførelse af 
sundhedsydelser:

(10) I dette direktiv forstås ved 
"grænseoverskridende sundhedsydelser" 
følgende former for udførelse af 
sundhedsydelser:

brug af sundhedsydelser i udlandet (dvs. 
når en patient begiver sig til en 
sundhedstjenesteyder i en anden 
medlemsstat for at få behandling); dette 

brug af sundhedsydelser i udlandet (dvs. 
når en patient begiver sig til en 
sundhedstjenesteyder i en anden 
medlemsstat for at få behandling); dette 
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kaldes patientmobilitet kaldes patientmobilitet
levering af sundhedsydelser på tværs af 
grænserne (dvs.  levering af tjenester fra én 
medlemsstats område til en anden 
medlemsstats område); f.eks. 
telemedicinydelser, fjerndiagnosticering, 
fjernudskrivning af recepter og 
laboratorieydelser

levering af sundhedsydelser på tværs af 
grænserne (dvs.  levering af tjenester fra én 
medlemsstats område til en anden 
medlemsstats område); f.eks. 
telemedicinydelser, fjerndiagnosticering, 
fjernudskrivning af recepter og 
laboratorieydelser

levering af sundhedsydelser på tværs af 
grænserne (dvs.  levering af tjenester fra 
én medlemsstats område til en anden 
medlemsstats område); og
personers midlertidige tilstedeværelse 
(dvs.  sundhedsprofessionelles mobilitet, 
når de f.eks. flytter midlertidigt til 
patientens medlemsstat for at udføre 
ydelser).

Or. es

Begrundelse

Begrebet grænseoverskridende sundhedsydelser omfatter både patientmobilitet i egentlig 
forstand og mobiliteten af de sundhedstjenesteydelser, der kan leveres på afstand; det er ikke 
hensigtsmæssigt at referere til sundhedsprofessionelles og sundhedstjenesteyderes mobilitet i 
denne artikel.

Ændringsforslag 83
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I dette direktiv forstås ved 
"grænseoverskridende sundhedsydelser" 
følgende former for udførelse af 
sundhedsydelser:

(10) I dette direktiv forstås ved 
"grænseoverskridende sundhedsydelser" 
følgende former for udførelse af 
sundhedsydelser:

brug af sundhedsydelser i udlandet (dvs. 
når en patient begiver sig til en 
sundhedstjenesteyder i en anden 
medlemsstat for at få behandling); dette 

brug af sundhedsydelser i udlandet (dvs. 
når en patient begiver sig til en 
sundhedstjenesteyder i en anden 
medlemsstat for at få behandling); dette 
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kaldes patientmobilitet kaldes patientmobilitet
levering af sundhedsydelser på tværs af 
grænserne (dvs.  levering af tjenester fra én 
medlemsstats område til en anden 
medlemsstats område); f.eks. 
telemedicinydelser, fjerndiagnosticering, 
fjernudskrivning af recepter og 
laboratorieydelser

levering af sundhedsydelser på tværs af 
grænserne (dvs.  levering af tjenester fra én 
medlemsstats område til en anden 
medlemsstats område); f.eks. 
telemedicinydelser, fjerndiagnosticering, 
fjernudskrivning af recepter og 
laboratorieydelser

levering af akutte sundhedsydelser og, 
under andre regler, levering af 
sundhedsydelser til patienter, som har 
valgt at rejse til en anden medlemsstat 
("leveringsmedlemsstaten") med henblik 
på planlagt behandling

levering af sundhedsydelser på tværs af 
grænserne (dvs.  levering af tjenester fra én 
medlemsstats område til en anden 
medlemsstats område); og 

levering af sundhedsydelser på tværs af 
grænserne (dvs.  levering af tjenester fra én 
medlemsstats område til en anden 
medlemsstats område); og 

personers midlertidige tilstedeværelse (dvs.  
sundhedsprofessionelles mobilitet, når de 
f.eks. flytter midlertidigt til patientens 
medlemsstat for at udføre ydelser).

personers midlertidige tilstedeværelse (dvs.  
sundhedsprofessionelles mobilitet, når de 
f.eks. flytter midlertidigt til patientens 
medlemsstat for at udføre ydelser).

Or. it

Begrundelse

Også i dette direktiv bør der tages højde for de fremskridt, det europæiske sygesikringskort 
har medført, og det bør fastslås, at patienter har ret til akut behandling, uanset hvor de 
befinder sig, og uden at deres økonomiske situation eller deres forsikringsmedlemsstat udgør 
nogen hindring.  

Ændringsforslag 84
Kathy Sinnott

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I dette direktiv forstås ved 
"grænseoverskridende sundhedsydelser" 
følgende former for udførelse af 

(10) I dette direktiv forstås ved 
"grænseoverskridende sundhedsydelser" 
følgende former for udførelse af 
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sundhedsydelser: sundhedsydelser:
– brug af sundhedsydelser i udlandet (dvs. 
når en patient begiver sig til en 
sundhedstjenesteyder i en anden 
medlemsstat for at få behandling); dette 
kaldes patientmobilitet

– brug af sundhedsydelser i udlandet (dvs. 
når en patient begiver sig til en 
sundhedstjenesteyder i en anden 
medlemsstat for at få behandling); dette 
kaldes patientmobilitet

– levering af sundhedsydelser på tværs af 
grænserne (dvs.  levering af tjenester fra én 
medlemsstats område til en anden 
medlemsstats område); f.eks. 
telemedicinydelser, fjerndiagnosticering, 
fjernudskrivning af recepter og 
laboratorieydelser

– levering af sundhedsydelser på tværs af 
grænserne (dvs. levering af tjenester fra én 
medlemsstats område til en anden 
medlemsstats område); f.eks. 
telemedicinydelser, fjerndiagnosticering, 
fjernudskrivning af recepter og 
laboratorieydelser

– levering af sundhedsydelser på tværs af 
grænserne (dvs.  levering af tjenester fra én 
medlemsstats område til en anden 
medlemsstats område); og

– levering af sundhedsydelser på tværs af 
grænserne (dvs.  levering af tjenester fra én 
medlemsstats område til en anden 
medlemsstats område); og

– personers midlertidige tilstedeværelse 
(dvs.  sundhedsprofessionelles mobilitet, 
når de f.eks. flytter midlertidigt til 
patientens medlemsstat for at udføre 
ydelser).

– personers midlertidige tilstedeværelse 
(dvs.  sundhedsprofessionelles mobilitet, 
når de f.eks. flytter midlertidigt til 
patientens medlemsstat for at udføre 
ydelser).

– akutmedicinske tjenester, der håndterer 
opkald til det europæiske alarmnummer 
112 og behandler ofre for ulykker og 
katastrofer, navnlig i grænseområder; 

Or. en

Begrundelse

Det er indlysende, at der i tilfælde af ulykker (eller katastrofer) skal leveres sundhedsydelser 
med et minimum af administrative procedurer med forhåndstilladelser. 

Behovet for en øjeblikkelig reaktion på en nødsituation i grænseområder vil kræve et 
omfattende samarbejde mellem medlemsstaterne og deres akutmedicinske tjenester på 
regionalt plan.
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Ændringsforslag 85
Kartika Tamara Liotard

Forslag til direktiv
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a) endvidere omfatter begrebet 
"grænseoverskridende sundhedsydelser" i 
dette direktiv akutmedicinske tjenester, 
der håndterer opkald til det europæiske 
alarmnummer 112 og behandler ofre for 
ulykker og katastrofer, navnlig i 
grænseområder.

Or. en

Ændringsforslag 86
Claude Turmes, Margrete Auken

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Som anerkendt af medlemsstaterne i 
Rådets konklusioner om fælles værdier og 
principper i Den Europæiske Unions 
sundhedssystemer er der et sæt operative 
principper, der er fælles for 
sundhedssystemerne i Fællesskabet. Disse 
operative principper indbefatter kvalitet, 
sikkerhed, pleje, der bygger på 
dokumentation og etik, inddragelse af 
patienterne, klageadgang, respekt for 
privatlivets fred hvad angår behandling af 
personoplysninger og tavshedspligt.
Patienter, sundhedsprofessionelle og de for 
sundhedssystemerne ansvarlige 
myndigheder må kunne have tillid til, at 
disse fælles principper bliver overholdt i 
hele Fællesskabet, og at der ligeledes i hele 
Fællesskabet er strukturer, der gør det 
muligt at gennemføre dem. Det bør derfor 
kræves, at det er myndighederne i den 

(11) Som anerkendt af medlemsstaterne i 
Rådets konklusioner om fælles værdier og 
principper i Den Europæiske Unions 
sundhedssystemer er der et sæt operative 
principper, der er fælles for 
sundhedssystemerne i Fællesskabet. Disse 
operative principper indbefatter kvalitet, 
sikkerhed, pleje, der bygger på 
dokumentation og etik, inddragelse af 
patienterne, klageadgang, respekt for 
privatlivets fred hvad angår behandling af 
personoplysninger og tavshedspligt. 
Patienter, sundhedsprofessionelle og de for 
sundhedssystemerne ansvarlige 
myndigheder må kunne have tillid til, at 
disse fælles principper bliver overholdt i 
hele Fællesskabet, og at der ligeledes i hele 
Fællesskabet er strukturer, der gør det 
muligt at gennemføre dem. Det bør derfor 
kræves, at det er myndighederne i den 
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medlemsstat, på hvis område 
sundhedsydelserne leveres, der er 
ansvarlige for at sikre, at disse operative 
principper overholdes. Det er nødvendigt at 
sørge for, at patienterne har tillid til 
grænseoverskridende sundhedsydelser, idet 
der ellers ikke kan opnås patientmobilitet 
og fri bevægelighed for sundhedsydelser i 
det indre marked og et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau.

medlemsstat, på hvis område 
sundhedsydelserne leveres, der er 
ansvarlige for at sikre, at disse operative 
principper overholdes. Det er nødvendigt at 
sørge for, at patienterne har tillid til 
grænseoverskridende sundhedsydelser, idet 
der ellers ikke kan opnås patientmobilitet 
og fri bevægelighed for sundhedsydelser i 
det indre marked og et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau. På trods af 
disse fællesværdier er det dog accepteret, 
at medlemsstater træffer forskellige 
beslutninger af etiske grunde, for så vidt 
angår adgang til visse behandlinger og de 
konkrete adgangsbetingelser. Dette 
direktiv anfægter ikke etisk diversitet. Det 
forpligter ikke medlemsstaterne til give 
behandlinger eller gøre ydelser 
tilgængelige på deres område eller 
godtgøre udgifter til disse behandlinger 
(modtaget i en anden medlemsstat), der 
ikke er tilladt i henhold til national love, 
administrative bestemmelser eller 
adfærdskodekser for ansatte i 
sundhedssektoren. 

Or. en

Ændringsforslag 87
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Som anerkendt af medlemsstaterne i 
Rådets konklusioner om fælles værdier og 
principper i Den Europæiske Unions 
sundhedssystemer er der et sæt operative 
principper, der er fælles for 
sundhedssystemerne i Fællesskabet. Disse 
operative principper indbefatter kvalitet, 
sikkerhed, pleje, der bygger på 
dokumentation og etik, inddragelse af 

(11) Som anerkendt af medlemsstaterne i 
Rådets konklusioner om fælles værdier og 
principper i Den Europæiske Unions 
sundhedssystemer er der et sæt operative 
principper, der er fælles for 
sundhedssystemerne i Fællesskabet. Disse 
operative principper indbefatter kvalitet, 
sikkerhed, pleje, der bygger på 
dokumentation og etik, inddragelse af 
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patienterne, klageadgang, respekt for 
privatlivets fred hvad angår behandling af 
personoplysninger og tavshedspligt. 
Patienter, sundhedsprofessionelle og de for 
sundhedssystemerne ansvarlige 
myndigheder må kunne have tillid til, at 
disse fælles principper bliver overholdt i 
hele Fællesskabet, og at der ligeledes i hele 
Fællesskabet er strukturer, der gør det 
muligt at gennemføre dem. Det bør derfor 
kræves, at det er myndighederne i den 
medlemsstat, på hvis område 
sundhedsydelserne leveres, der er 
ansvarlige for at sikre, at disse operative 
principper overholdes. Det er nødvendigt at 
sørge for, at patienterne har tillid til 
grænseoverskridende sundhedsydelser, idet 
der ellers ikke kan opnås patientmobilitet 
og fri bevægelighed for sundhedsydelser i 
det indre marked og et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau.

patienterne, klageadgang, respekt for 
privatlivets fred hvad angår behandling af 
personoplysninger og tavshedspligt. 
Patienter, sundhedsprofessionelle og de for 
sundhedssystemerne ansvarlige 
myndigheder må kunne have tillid til, at 
disse fælles principper bliver overholdt i 
hele Fællesskabet, og at der ligeledes i hele 
Fællesskabet er strukturer, der gør det 
muligt at gennemføre dem. Det bør derfor 
kræves, at det er myndighederne i den 
medlemsstat, på hvis område 
sundhedsydelserne leveres, der er 
ansvarlige for at sikre, at disse operative 
principper overholdes. Det er nødvendigt at 
sørge for, at patienterne har tillid til 
grænseoverskridende sundhedsydelser, idet 
der ellers ikke kan opnås patientmobilitet 
og fri bevægelighed for sundhedsydelser i 
det indre marked og et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau. På trods af 
disse fællesværdier er det dog accepteret, 
at medlemsstater træffer forskellige 
beslutninger af etiske grunde, for så vidt 
angår adgang til visse behandlinger og de 
konkrete adgangsbetingelser. Dette 
direktiv anfægter ikke etisk diversitet. Det 
forpligter ikke medlemsstaterne til give 
behandlinger eller gøre ydelser 
tilgængelige på deres område eller 
godtgøre udgifter til disse behandlinger 
(modtaget i en anden medlemsstat), der 
ikke er tilladt i henhold til national love, 
administrative bestemmelser eller 
adfærdskodekser for ansatte i 
sundhedssektoren. 

Or. en

Begrundelse

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different, for example 
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obligation to do counseling before testing is necessary in one Member State and not in the 
other. 

Ændringsforslag 88
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Som anerkendt af medlemsstaterne i 
Rådets konklusioner om fælles værdier og 
principper i Den Europæiske Unions 
sundhedssystemer er der et sæt operative 
principper, der er fælles for 
sundhedssystemerne i Fællesskabet. Disse 
operative principper indbefatter kvalitet, 
sikkerhed, pleje, der bygger på 
dokumentation og etik, inddragelse af 
patienterne, klageadgang, respekt for 
privatlivets fred hvad angår behandling af 
personoplysninger og tavshedspligt. 
Patienter, sundhedsprofessionelle og de for 
sundhedssystemerne ansvarlige 
myndigheder må kunne have tillid til, at 
disse fælles principper bliver overholdt i 
hele Fællesskabet, og at der ligeledes i hele 
Fællesskabet er strukturer, der gør det 
muligt at gennemføre dem. Det bør derfor 
kræves, at det er myndighederne i den 
medlemsstat, på hvis område 
sundhedsydelserne leveres, der er 
ansvarlige for at sikre, at disse operative 
principper overholdes. Det er nødvendigt at 
sørge for, at patienterne har tillid til 
grænseoverskridende sundhedsydelser, idet 
der ellers ikke kan opnås patientmobilitet 
og fri bevægelighed for sundhedsydelser i 
det indre marked og et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau. 

(11) Som anerkendt af medlemsstaterne i 
Rådets konklusioner om fælles værdier og 
principper i Den Europæiske Unions 
sundhedssystemer er der et sæt operative 
principper, der er fælles for 
sundhedssystemerne i Fællesskabet. Disse 
operative principper indbefatter kvalitet, 
sikkerhed, pleje, der bygger på 
dokumentation og etik, inddragelse af 
patienterne, klageadgang, respekt for 
privatlivets fred hvad angår behandling af 
personoplysninger og tavshedspligt. 
Patienter, sundhedsprofessionelle og de for 
sundhedssystemerne ansvarlige 
myndigheder må kunne have tillid til, at 
disse fælles principper bliver overholdt i 
hele Fællesskabet, og at der ligeledes i hele 
Fællesskabet er strukturer, der gør det 
muligt at gennemføre dem. Det bør derfor 
kræves, at det er myndighederne i den 
medlemsstat, på hvis område 
sundhedsydelserne leveres, der er 
ansvarlige for at sikre, at disse operative 
principper overholdes, og under alle 
omstændigheder for, at de 
sundhedsydelser, der kræves til en akut 
behandling, leveres. Det er nødvendigt at 
sørge for, at patienterne har tillid til 
grænseoverskridende sundhedsydelser, idet 
der ellers ikke kan opnås patientmobilitet 
og fri bevægelighed for sundhedsydelser i 
det indre marked og et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau. 

Or. it
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Begrundelse

Også i dette direktiv bør der tages højde for de fremskridt, det europæiske sygesikringskort 
har medført, og det bør fastslås, at patienter har ret til akut behandling, uanset hvor de 
befinder sig, og uden at deres økonomiske situation eller deres forsikringsmedlemsstat udgør 
nogen hindring.

Ændringsforslag 89
Umberto Guidoni

Forslag til direktiv
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a) al medicinsk behandling, bortset fra 
den helt grundlæggende, kræver en stadig 
mere kompleks organisering. Kvaliteten af 
medicinsk behandling afhænger af 
overordnede elementer, som f.eks. 
udbydernes faglige uddannelsesniveau, 
krav til teknologi og infrastruktur, 
organisering og disponible midler.  

Or. en

Begrundelse

Al medicinsk behandling kan have et stadigt mere komplekst indhold, fra et helt basalt niveau, 
der gennemføres ved en ukompliceret behandling, og som ikke kræver nogen organisation, til 
mere og mere komplekse processer, der kræver flere forskellige behandlinger, forskellige 
fagkræfter og til tider forskellige miljøer. 

Ændringsforslag 90
Umberto Guidoni

Forslag til direktiv
Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11b) De oplysninger, som patienter kan 
have fri adgang til, skal være nøjagtige og 
transparente og skal på en måde, der er 
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forståelig selv for lægmand, vise 
resultaterne af de certificeringer, som 
hver medlemsstat har modtaget og 
anerkendt, herunder enhver angivelse af 
mangler vedrørende sikkerhed og kvalitet 
af de leverede ydelser.

Or. en

Begrundelse

Patienter skal på forskellige måder være i stand til at få nøjagtige og transparente 
oplysninger, der på en måde, der er forståelig for lægmand viser de certificeringer, der er 
modtaget og anerkendt af hver medlemsstat, som er ansvarlig for de berørte oplysninger, der 
betragtes som en grundlæggende bestanddel med henblik på godkendelse af den berørte 
medicinske institution i dette land. 

Ændringsforslag 91
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Da det er umuligt på forhånd at vide, 
om en given sundhedstjenesteyder kommer 
til at levere sundhedsydelser til en patient 
fra en anden medlemsstat eller en patient 
fra sundhedstjenesteyderens egen 
medlemsstat, er det af hensyn til retten til 
at levere og gøre brug af 
grænseoverskridende sundhedsydelser, 
som er formålet med dette direktiv, 
nødvendigt at sikre, at sundhedsydelserne 
udføres efter fælles principper, og at der 
gælder klare kvalitets- og 
sikkerhedsstandarder for alle 
sundhedsydelser. Medlemsstaternes 
myndigheder skal overholde de fælles 
overordnede principper vedrørende 
universalitet, adgang til sundhedsydelser af 
god kvalitet, lighed og solidaritet, som 
allerede af fællesskabsinstitutionerne og af 
alle medlemsstaterne er bredt anerkendt 

(12) Da det er umuligt på forhånd at vide, 
om en given sundhedstjenesteyder kommer 
til at levere sundhedsydelser til en patient 
fra en anden medlemsstat eller en patient 
fra sundhedstjenesteyderens egen 
medlemsstat, er det nødvendigt at sikre, at 
sundhedsydelserne leveres efter fælles 
principper, og at der gælder klare kvalitets-
og sikkerhedsstandarder for alle 
sundhedsydelser. Dette er nødvendigt for 
at sikre retten til at levere og opnå 
grænseoverskridende sundhedsydelser.  
Medlemsstaternes myndigheder skal 
overholde de fælles overordnede principper 
vedrørende universalitet, adgang til 
sundhedsydelser af god kvalitet, lighed og 
solidaritet. Disse er nemlig værdier, som 
er anerkendt af fællesskabsinstitutionerne 
og sundhedssystemerne i alle 
medlemsstaterne.  Medlemsstaterne skal 
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som et sæt værdier, der er fælles for 
sundhedssystemerne i Europa.
Medlemsstaterne skal også sikre, at disse 
værdier respekteres, når der er tale om 
patienter og borgere fra andre 
medlemsstater, og at alle patienter 
behandles lige på grundlag af deres behov 
for sundhedsydelser frem for på grundlag 
af, hvilken medlemsstats 
socialsikringssystem de er omfattet af. 
Medlemsstaterne skal i den forbindelse 
overholde princippet om fri bevægelighed i 
det indre marked, ikke-forskelsbehandling 
bl.a. med hensyn til nationalitet (eller, 
hvis der er tale om juridiske personer, 
med hensyn til etableringsmedlemsstat) og
om, at eventuelle begrænsninger i den frie 
bevægelighed skal være nødvendige og stå 
i et rimeligt forhold til formålet. Dette 
direktiv indebærer imidlertid ikke, at 
sundhedstjenesteydere skal acceptere 
planlagt behandling eller give førsteret til 
patienter fra andre medlemsstater til 
skade for andre patienter med lignende 
sundhedsbehov, f.eks. ved at øge 
ventetiden på behandling.

også sikre, at disse værdier respekteres, når 
der er tale om patienter og borgere fra 
andre medlemsstater, og at alle patienter 
behandles lige på grundlag af deres behov 
for sundhedsydelser frem for på grundlag 
af, hvilken medlemsstats 
socialsikringssystem de er omfattet af. 
Medlemsstaterne skal i den forbindelse 
overholde princippet om fri bevægelighed i 
det indre marked, forbud mod 
forskelsbehandling bl.a. på grundlag af
nationalitet eller hjemsted og princippet 
om, at eventuelle begrænsninger i den frie 
bevægelighed skal være nødvendige og stå 
i et rimeligt forhold til formålet. Dette 
indebærer, at der ved dette direktiv på 
ingen måde kræves, at 
sundhedstjenesteydere skal acceptere 
patienter fra andre medlemsstater til 
planlagt behandling, eller at de altid skal 
forlange den samme pris, som gælder for 
deres egne patienter.  Hindringer for den 
frie bevægelighed kan tillades af 
tungtvejende almene hensyn, f.eks. hvis 
indstrømning af patienter undergraver 
eller forventes at undergrave 
sundhedssystemets økonomiske ligevægt. 

Or. nl

Begrundelse

Første del: Bedre formulering. Anden del: Her bør der også tages hensyn til tungtvejende 
almene hensyn vedrørende medlemsstatens beføjelser til at organisere og finansiere sit 
sundhedssystem (jf. bl.a. retspraksis i Ferlini-dommen).

Ændringsforslag 92
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Da det er umuligt på forhånd at vide, (12) Da det er umuligt på forhånd at vide, 



AM\763599DA.doc 43/68 PE418.293v01-00

DA

om en given sundhedstjenesteyder kommer 
til at levere sundhedsydelser til en patient 
fra en anden medlemsstat eller en patient 
fra sundhedstjenesteyderens egen 
medlemsstat, er det af hensyn til retten til 
at levere og gøre brug af
grænseoverskridende sundhedsydelser, 
som er formålet med dette direktiv, 
nødvendigt at sikre, at sundhedsydelserne 
udføres efter fælles principper, og at der 
gælder klare kvalitets- og 
sikkerhedsstandarder for alle 
sundhedsydelser. Medlemsstaternes 
myndigheder skal overholde de fælles 
overordnede principper vedrørende 
universalitet, adgang til sundhedsydelser af 
god kvalitet, lighed og solidaritet, som 
allerede af fællesskabsinstitutionerne og af 
alle medlemsstaterne er bredt anerkendt 
som et sæt værdier, der er fælles for 
sundhedssystemerne i Europa. 
Medlemsstaterne skal også sikre, at disse 
værdier respekteres, når der er tale om 
patienter og borgere fra andre 
medlemsstater, og at alle patienter 
behandles lige på grundlag af deres behov 
for sundhedsydelser frem for på grundlag 
af, hvilken medlemsstats 
socialsikringssystem de er omfattet af. 
Medlemsstaterne skal i den forbindelse 
overholde princippet om fri bevægelighed i 
det indre marked, ikke-forskelsbehandling 
bl.a. med hensyn til nationalitet (eller, hvis 
der er tale om juridiske personer, med 
hensyn til etableringsmedlemsstat) og om, 
at eventuelle begrænsninger i den frie 
bevægelighed skal være nødvendige og stå 
i et rimeligt forhold til formålet. Dette 
direktiv indebærer imidlertid ikke, at 
sundhedstjenesteydere skal acceptere 
planlagt behandling eller give førsteret til 
patienter fra andre medlemsstater til skade 
for andre patienter med lignende 
sundhedsbehov, f.eks. ved at øge 
ventetiden på behandling.

om en given sundhedstjenesteyder kommer 
til at levere sundhedsydelser til en patient 
fra en anden medlemsstat eller en patient 
fra sundhedstjenesteyderens egen 
medlemsstat, er det af hensyn til retten til 
at modtage grænseoverskridende 
sundhedsydelser, som er formålet med 
dette direktiv, nødvendigt at sikre, at 
sundhedsydelserne udføres efter fælles 
principper, og at der gælder klare kvalitets-
og sikkerhedsstandarder for alle 
sundhedsydelser. Medlemsstaternes 
myndigheder skal overholde de fælles 
overordnede principper vedrørende 
universalitet, adgang til sundhedsydelser af 
god kvalitet, lighed og solidaritet, som 
allerede af fællesskabsinstitutionerne og af 
alle medlemsstaterne er bredt anerkendt 
som et sæt værdier, der er fælles for 
sundhedssystemerne i Europa. 
Medlemsstaterne skal også sikre, at disse 
værdier respekteres, når der er tale om 
patienter og borgere fra andre 
medlemsstater, og at alle patienter 
behandles lige på grundlag af deres behov 
for sundhedsydelser frem for på grundlag 
af, hvilken medlemsstats 
socialsikringssystem de er omfattet af. 
Medlemsstaterne skal i den forbindelse 
overholde princippet om fri bevægelighed i 
det indre marked, ikke-forskelsbehandling 
bl.a. med hensyn til nationalitet og om, at 
eventuelle begrænsninger i den frie 
bevægelighed skal være nødvendige og stå 
i et rimeligt forhold til formålet. Dette 
direktiv indebærer imidlertid ikke, at 
sundhedstjenesteydere skal acceptere 
planlagt behandling eller give førsteret til 
patienter fra andre medlemsstater til skade 
for andre patienter med lignende 
sundhedsbehov, f.eks. ved at øge 
ventetiden på behandling. Der skal dog 
fastsættes særlige bestemmelser for ofre 
for ulykker eller katastrofer, der har 
behov for akutmedicinsk behandling.

Or. en
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Begrundelse

Det har stor betydning, at kvalitetsstandarder og principperne om universalitet og forbud 
mod forskelsbehandling også omfatter akutmedicinsk behandling.

Ændringsforslag 93
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Da det er umuligt på forhånd at vide, om 
en given sundhedstjenesteyder kommer til 
at levere sundhedsydelser til en patient fra 
en anden medlemsstat eller en patient fra 
sundhedstjenesteyderens egen 
medlemsstat, er det af hensyn til retten til 
at levere og gøre brug af 
grænseoverskridende sundhedsydelser, 
som er formålet med dette direktiv, 
nødvendigt at sikre, at sundhedsydelserne 
udføres efter fælles principper, og at der 
gælder klare kvalitets- og 
sikkerhedsstandarder for alle 
sundhedsydelser. Medlemsstaternes 
myndigheder skal overholde de fælles 
overordnede principper vedrørende 
universalitet, adgang til sundhedsydelser af 
god kvalitet, lighed og solidaritet, som 
allerede af fællesskabsinstitutionerne og af 
alle medlemsstaterne er bredt anerkendt 
som et sæt værdier, der er fælles for 
sundhedssystemerne i Europa. 
Medlemsstaterne skal også sikre, at disse 
værdier respekteres, når der er tale om 
patienter og borgere fra andre 
medlemsstater, og at alle patienter 
behandles lige på grundlag af deres behov 
for sundhedsydelser frem for på grundlag 
af, hvilken medlemsstats 
socialsikringssystem de er omfattet af. 
Medlemsstaterne skal i den forbindelse 
overholde princippet om fri bevægelighed i 
det indre marked, ikke-forskelsbehandling 

Da det er umuligt på forhånd at vide, om 
en given sundhedstjenesteyder kommer til 
at levere sundhedsydelser til en patient fra 
en anden medlemsstat eller en patient fra 
sundhedstjenesteyderens egen 
medlemsstat, er det af hensyn til retten til 
at levere og gøre brug af 
grænseoverskridende sundhedsydelser, 
som er formålet med dette direktiv, 
nødvendigt at sikre, at sundhedsydelserne 
udføres efter fælles principper, og at der 
gælder klare kvalitets- og 
sikkerhedsstandarder for alle 
sundhedsydelser. Medlemsstaternes 
myndigheder skal overholde de fælles 
overordnede principper vedrørende 
universalitet, adgang til sundhedsydelser af 
god kvalitet, lighed og solidaritet, som 
allerede af fællesskabsinstitutionerne og af 
alle medlemsstaterne er bredt anerkendt 
som et sæt værdier, der er fælles for 
sundhedssystemerne i Europa. 
Medlemsstaterne skal også sikre, at disse 
værdier respekteres, når der er tale om 
patienter og borgere fra andre 
medlemsstater, og at alle patienter 
behandles lige (det betyder udtrykkeligt, at 
der heller ikke må ske forskelsbehandling 
af indenlandske patienter og 
tjenesteydere) på grundlag af deres behov 
for sundhedsydelser frem for på grundlag 
af, hvilken medlemsstats 
socialsikringssystem de er omfattet af. 
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bl.a. med hensyn til nationalitet (eller, hvis 
der er tale om juridiske personer, med 
hensyn til etableringsmedlemsstat) og om, 
at eventuelle begrænsninger i den frie 
bevægelighed skal være nødvendige og stå 
i et rimeligt forhold til formålet. Dette 
direktiv indebærer imidlertid ikke, at 
sundhedstjenesteydere skal acceptere 
planlagt behandling eller give førsteret til
patienter fra andre medlemsstater til skade 
for andre patienter med lignende 
sundhedsbehov, f.eks. ved at øge 
ventetiden på behandling. 

Medlemsstaterne skal i den forbindelse 
overholde princippet om fri bevægelighed i 
det indre marked, ikke-forskelsbehandling 
bl.a. med hensyn til nationalitet (eller, hvis 
der er tale om juridiske personer, med 
hensyn til etableringsmedlemsstat) og om, 
at eventuelle begrænsninger i den frie 
bevægelighed skal være nødvendige og stå 
i et rimeligt forhold til formålet. Dette 
direktiv indebærer imidlertid ikke, at 
sundhedstjenesteydere skal acceptere 
planlagt behandling eller give førsteret til 
patienter fra andre medlemsstater til skade 
for andre patienter med lignende 
sundhedsbehov, f.eks. ved at øge 
ventetiden på behandling. 

Or. de

Ændringsforslag 94
Nicolae Vlad Popa

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Da det er umuligt på forhånd at vide, 
om en given sundhedstjenesteyder kommer 
til at levere sundhedsydelser til en patient 
fra en anden medlemsstat eller en patient 
fra sundhedstjenesteyderens egen 
medlemsstat, er det af hensyn til retten til 
at levere og gøre brug af 
grænseoverskridende sundhedsydelser, 
som er formålet med dette direktiv, 
nødvendigt at sikre, at sundhedsydelserne 
udføres efter fælles principper, og at der 
gælder klare kvalitets- og 
sikkerhedsstandarder for alle 
sundhedsydelser. Medlemsstaternes 
myndigheder skal overholde de fælles 
overordnede principper vedrørende 
universalitet, adgang til sundhedsydelser af 
god kvalitet, lighed og solidaritet, som 
allerede af fællesskabsinstitutionerne og af 

(12) Da det er umuligt på forhånd at vide, 
om en given sundhedstjenesteyder kommer 
til at levere sundhedsydelser til en patient 
fra en anden medlemsstat eller en patient 
fra sundhedstjenesteyderens egen 
medlemsstat, er det af hensyn til retten til 
at levere og gøre brug af 
grænseoverskridende sundhedsydelser, 
som er formålet med dette direktiv, 
nødvendigt at sikre, at sundhedsydelserne 
udføres efter fælles principper, og at der 
gælder klare kvalitets- og 
sikkerhedsstandarder for alle 
sundhedsydelser. Medlemsstaternes 
myndigheder skal overholde de fælles 
overordnede principper vedrørende 
universalitet, adgang til sundhedsydelser af 
god kvalitet, lighed og solidaritet, som 
allerede af fællesskabsinstitutionerne og af 
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alle medlemsstaterne er bredt anerkendt 
som et sæt værdier, der er fælles for 
sundhedssystemerne i Europa. 
Medlemsstaterne skal også sikre, at disse 
værdier respekteres, når der er tale om 
patienter og borgere fra andre 
medlemsstater, og at alle patienter 
behandles lige på grundlag af deres behov 
for sundhedsydelser frem for på grundlag 
af, hvilken medlemsstats 
socialsikringssystem de er omfattet af. 
Medlemsstaterne skal i den forbindelse 
overholde princippet om fri bevægelighed i 
det indre marked, ikke-forskelsbehandling 
bl.a. med hensyn til nationalitet (eller, hvis 
der er tale om juridiske personer, med 
hensyn til etableringsmedlemsstat) og om, 
at eventuelle begrænsninger i den frie 
bevægelighed skal være nødvendige og stå 
i et rimeligt forhold til formålet. Dette 
direktiv indebærer imidlertid ikke, at 
sundhedstjenesteydere skal acceptere 
planlagt behandling eller give førsteret til 
patienter fra andre medlemsstater til skade 
for andre patienter med lignende 
sundhedsbehov, f.eks. ved at øge 
ventetiden på behandling. 

alle medlemsstaterne er bredt anerkendt 
som et sæt værdier, der er fælles for 
sundhedssystemerne i Europa. 
Medlemsstaterne skal også sikre, at disse 
værdier respekteres, når der er tale om 
patienter og borgere fra andre 
medlemsstater, og at alle patienter 
behandles lige på grundlag af deres behov 
for sundhedsydelser frem for på grundlag 
af, hvilken medlemsstats 
socialsikringssystem de er omfattet af. 
Medlemsstaterne skal i den forbindelse 
overholde princippet om fri bevægelighed 
for fysiske og juridiske personer i det indre 
marked, ikke-forskelsbehandling bl.a. med 
hensyn til nationalitet og om, at eventuelle 
begrænsninger i den frie bevægelighed skal 
være nødvendige og stå i et rimeligt 
forhold til formålet. Dette direktiv 
indebærer imidlertid ikke, at 
sundhedstjenesteydere skal acceptere 
planlagt behandling eller give førsteret til 
patienter fra andre medlemsstater til skade 
for andre patienter med lignende 
sundhedsbehov, f.eks. ved at øge 
ventetiden på behandling. 

Or. en

Begrundelse

Den oprindelige tekst henviste både til fysiske personer som modtagere af sundhedsydelser og 
til juridiske personer som sundhedstjenesteydere. Begrebet "person" er ikke klart.

Ændringsforslag 95
John Bowis

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Da det er umuligt på forhånd at vide, om 
en given sundhedstjenesteyder kommer til 

Da det er umuligt på forhånd at vide, om 
en given sundhedstjenesteyder kommer til 
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at levere sundhedsydelser til en patient fra 
en anden medlemsstat eller en patient fra 
sundhedstjenesteyderens egen 
medlemsstat, er det af hensyn til retten til 
at levere og gøre brug af 
grænseoverskridende sundhedsydelser, 
som er formålet med dette direktiv, 
nødvendigt at sikre, at sundhedsydelserne 
udføres efter fælles principper, og at der 
gælder klare kvalitets- og 
sikkerhedsstandarder for alle 
sundhedsydelser. Medlemsstaternes 
myndigheder skal overholde de fælles 
overordnede principper vedrørende 
universalitet, adgang til sundhedsydelser af 
god kvalitet, lighed og solidaritet, som 
allerede af fællesskabsinstitutionerne og af 
alle medlemsstaterne er bredt anerkendt 
som et sæt værdier, der er fælles for 
sundhedssystemerne i Europa. 
Medlemsstaterne skal også sikre, at disse 
værdier respekteres, når der er tale om 
patienter og borgere fra andre 
medlemsstater, og at alle patienter 
behandles lige på grundlag af deres behov 
for sundhedsydelser frem for på grundlag 
af, hvilken medlemsstats 
socialsikringssystem de er omfattet af. 
Medlemsstaterne skal i den forbindelse 
overholde princippet om fri bevægelighed i 
det indre marked, ikke-forskelsbehandling 
bl.a. med hensyn til nationalitet (eller, hvis 
der er tale om juridiske personer, med 
hensyn til etableringsmedlemsstat) og om, 
at eventuelle begrænsninger i den frie 
bevægelighed skal være nødvendige og stå 
i et rimeligt forhold til formålet. Dette 
direktiv indebærer imidlertid ikke, at 
sundhedstjenesteydere skal acceptere 
planlagt behandling eller give førsteret til 
patienter fra andre medlemsstater til skade 
for andre patienter med lignende 
sundhedsbehov, f.eks. ved at øge 
ventetiden på behandling. 

at levere sundhedsydelser til en patient fra 
en anden medlemsstat eller en patient fra 
sundhedstjenesteyderens egen 
medlemsstat, er det af hensyn til retten til 
at levere og gøre brug af 
grænseoverskridende sundhedsydelser, 
som er formålet med dette direktiv, 
nødvendigt at sikre, at sundhedsydelserne 
udføres efter fælles principper, og at der 
gælder klare kvalitets- og 
sikkerhedsstandarder for alle 
sundhedsydelser. Medlemsstaternes 
myndigheder skal overholde de fælles 
overordnede principper vedrørende 
universalitet, adgang til sundhedsydelser af 
god kvalitet, lighed og solidaritet, som 
allerede af fællesskabsinstitutionerne og af 
alle medlemsstaterne er bredt anerkendt 
som et sæt værdier, der er fælles for 
sundhedssystemerne i Europa. 
Medlemsstaterne skal også sikre, at disse 
værdier respekteres, når der er tale om 
patienter og borgere fra andre 
medlemsstater, og at alle patienter 
behandles lige på grundlag af deres behov 
for sundhedsydelser frem for på grundlag 
af, hvilken medlemsstats 
socialsikringssystem de er omfattet af. 
Medlemsstaterne skal i den forbindelse 
overholde princippet om fri bevægelighed i 
det indre marked, ikke-forskelsbehandling 
bl.a. med hensyn til nationalitet (eller, hvis 
der er tale om juridiske personer, med 
hensyn til etableringsmedlemsstat) og om, 
at eventuelle begrænsninger i den frie 
bevægelighed skal være nødvendige og stå 
i et rimeligt forhold til formålet. Dette 
direktiv indebærer imidlertid ikke, at 
sundhedstjenesteydere skal acceptere 
planlagt behandling eller give førsteret til 
patienter fra andre medlemsstater til skade 
for andre patienter med lignende 
sundhedsbehov, f.eks. ved at øge 
ventetiden på behandling. For at gøre det 
muligt for patienterne af træffe et 
informeret valg, når de efterspørger 
sundhedsydelser i en anden 
medlemsstater, skal medlemsstaterne 
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sikre, at patienterne efter anmodning 
modtager de relevante oplysninger om de 
sundheds- og kvalitetsnormer, der er 
gældende i behandlingsmedlemsstaten 
samt kendetegn ved de sundhedsydelser, 
der udføres af en bestemt 
sundhedstjenesteyder. Sådanne 
oplysninger skal ligeledes stilles til 
rådighed i formater, der er tilgængelige 
for handicappede. 

Or. en

Ændringsforslag 96
Kathy Sinnott

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Da det er umuligt på forhånd at vide, 
om en given sundhedstjenesteyder kommer 
til at levere sundhedsydelser til en patient 
fra en anden medlemsstat eller en patient 
fra sundhedstjenesteyderens egen 
medlemsstat, er det af hensyn til retten til 
at levere og gøre brug af 
grænseoverskridende sundhedsydelser, 
som er formålet med dette direktiv, 
nødvendigt at sikre, at sundhedsydelserne 
udføres efter fælles principper, og at der 
gælder klare kvalitets- og 
sikkerhedsstandarder for alle 
sundhedsydelser. Medlemsstaternes 
myndigheder skal overholde de fælles 
overordnede principper vedrørende 
universalitet, adgang til sundhedsydelser af 
god kvalitet, lighed og solidaritet, som 
allerede af fællesskabsinstitutionerne og af 
alle medlemsstaterne er bredt anerkendt 
som et sæt værdier, der er fælles for 
sundhedssystemerne i Europa. 
Medlemsstaterne skal også sikre, at disse 
værdier respekteres, når der er tale om 
patienter og borgere fra andre 

(12) Da det er umuligt på forhånd at vide, 
om en given sundhedstjenesteyder kommer 
til at levere sundhedsydelser til en patient 
fra en anden medlemsstat eller en patient 
fra sundhedstjenesteyderens egen 
medlemsstat, er det af hensyn til retten til 
at levere og gøre brug af 
grænseoverskridende sundhedsydelser, 
som er formålet med dette direktiv, 
nødvendigt at sikre, at sundhedsydelserne 
udføres efter fælles principper, og at der 
gælder klare kvalitets- og 
sikkerhedsstandarder for alle 
sundhedsydelser. Medlemsstaternes 
myndigheder skal overholde de fælles 
overordnede principper vedrørende 
universalitet, adgang til sundhedsydelser af
god kvalitet, lighed og solidaritet, som 
allerede af fællesskabsinstitutionerne og af 
alle medlemsstaterne er bredt anerkendt 
som et sæt værdier, der er fælles for 
sundhedssystemerne i Europa. 
Medlemsstaterne skal også sikre, at disse 
værdier respekteres, når der er tale om 
patienter og borgere fra andre 



AM\763599DA.doc 49/68 PE418.293v01-00

DA

medlemsstater, og at alle patienter 
behandles lige på grundlag af deres behov 
for sundhedsydelser frem for på grundlag 
af, hvilken medlemsstats 
socialsikringssystem de er omfattet af. 
Medlemsstaterne skal i den forbindelse 
overholde princippet om fri bevægelighed i 
det indre marked, ikke-forskelsbehandling 
bl.a. med hensyn til nationalitet (eller, hvis 
der er tale om juridiske personer, med 
hensyn til etableringsmedlemsstat) og om, 
at eventuelle begrænsninger i den frie 
bevægelighed skal være nødvendige og stå 
i et rimeligt forhold til formålet. Dette 
direktiv indebærer imidlertid ikke, at 
sundhedstjenesteydere skal acceptere 
planlagt behandling eller give førsteret til 
patienter fra andre medlemsstater til skade 
for andre patienter med lignende 
sundhedsbehov, f.eks. ved at øge 
ventetiden på behandling. 

medlemsstater, og at alle patienter 
behandles lige på grundlag af deres behov 
for sundhedsydelser frem for på grundlag 
af, hvilken medlemsstats 
socialsikringssystem de er omfattet af. 
Medlemsstaterne skal i den forbindelse 
overholde princippet om fri bevægelighed i 
det indre marked, ikke-forskelsbehandling 
bl.a. med hensyn til nationalitet (eller, hvis 
der er tale om juridiske personer, med 
hensyn til etableringsmedlemsstat) og om, 
at eventuelle begrænsninger i den frie 
bevægelighed skal være nødvendige og stå 
i et rimeligt forhold til formålet. Dette 
direktiv indebærer imidlertid ikke, at 
sundhedstjenesteydere skal acceptere 
planlagt behandling eller give førsteret til 
patienter fra andre medlemsstater til skade 
for andre patienter med lignende 
sundhedsbehov, f.eks. ved at øge 
ventetiden på behandling. Der skal dog 
fastsættes særlige bestemmelser for ofre 
for ulykker eller katastrofer, der har 
behov for akutmedicinsk behandling. 

Or. en

Begrundelse

Det er indlysende, at der i tilfælde af ulykker (eller katastrofer) skal leveres sundhedsydelser 
med et minimum af administrative procedurer med forhåndstilladelser. Behovet for en 
øjeblikkelig reaktion på en nødsituation i grænseområder vil kræve et omfattende samarbejde 
mellem medlemsstaterne og deres akutmedicinske tjenester på regionalt plan.

Ændringsforslag 97
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a)  I lyset af Domstolens praksis (dom 
af 11. marts 2004, Kommissionen mod 
Frankrig, sag C-496/01) forhindrer 
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fællesskabsretten i mangel af 
harmoniseringsforanstaltninger ikke en 
medlemsstat i inden for rammerne af en 
forhåndstilladelsesordning at forlange, at 
dets sundhedsbeskyttelsesniveau 
overholdes af sundhedstjenesteydere, som 
er etableret i en anden medlemsstat, og 
som ønsker at tilbyde tjenesteydelser til 
patienter, der er forsikret i førstnævnte 
medlemsstat. De betingelser, der skal 
opfyldes for at få en sådan tilladelse, må 
imidlertid ikke overlappe tilsvarende 
lovmæssige betingelser, som allerede er 
blevet opfyldt i den medlemsstat, hvor 
sundhedstjenesteyderen er etableret.

Or. es

Begrundelse

Denne bestemmelse skal sikre borgerne, at kvalitetsstandarderne mindst svarer til dem, der 
gælder i forsikringsmedlemsstaten.

Ændringsforslag 98
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Endvidere bør patienter fra andre 
medlemsstater behandles på samme måde 
som behandlingsmedlemsstatens egne 
borgere, og ifølge de generelle principper 
om lighed og ikke-forskelsbehandling, som 
anerkendt i chartrets artikel 21, bør der 
under ingen omstændigheder ske 
forskelsbehandling af patienter på grund af 
køn, race, farve, etnisk eller social 
oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion 
eller tro, politiske eller andre anskuelser, 
tilhørsforhold til et nationalt mindretal, 
formueforhold, fødsel, handicap, alder eller 
seksuel orientering. Medlemsstaterne må 

(13) Ifølge de generelle principper om 
lighed og ikke-forskelsbehandling, som 
anerkendt i chartrets artikel 21, bør der 
under ingen omstændigheder ske 
forskelsbehandling af patienter fra andre 
medlemsstater på grund af køn, race, farve, 
etnisk eller social oprindelse, genetiske 
anlæg, sprog, religion eller tro, politiske 
eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et 
nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, 
handicap, alder eller seksuel orientering. 
Medlemsstaterne må kun differentiere den 
behandling, de giver forskellige grupper af 
patienter, hvis de kan dokumentere, at det 



AM\763599DA.doc 51/68 PE418.293v01-00

DA

gerne differentiere den behandling, de 
giver forskellige grupper af patienter, hvis 
de kan dokumentere, at det er berettiget af 
lægelige grunde, f.eks. i tilfælde af 
specifikke tiltag for kvinder eller for 
særlige aldersgrupper (f.eks. gratis 
vaccination af børn eller ældre). Da dette 
direktiv overholder de grundlæggende 
rettigheder og følger de principper, som 
særlig er anerkendt i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder, skal det desuden gennemføres 
og anvendes under behørig hensyntagen til 
retten til lighed for loven og princippet om 
ikke-forskelsbehandling i 
overensstemmelse med de almindelige 
retsprincipper som omhandlet i chartrets 
artikel 20 og 21. Dette direktiv finder 
anvendelse, uden at det berører Rådets 
direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om 
gennemførelse af princippet om 
ligebehandling af alle uanset race eller 
etnisk oprindelse og andre direktiver med 
EF-traktatens artikel 13 som retsgrundlag. 
På baggrund heraf foreskriver direktivet, 
at patienter skal behandles på samme 
måde som behandlingsmedlemsstatens 
egne borgere; dette omfatter også 
beskyttelse mod forskelsbehandling i 
henhold til fællesskabsretten såvel som til 
lovgivningen i behandlingsmedlemsstaten. 

er berettiget af lægelige grunde, f.eks. i 
tilfælde af specifikke tiltag for kvinder 
eller for særlige aldersgrupper (f.eks. gratis 
vaccination af børn eller ældre). Da dette 
direktiv overholder de grundlæggende 
rettigheder og følger de principper, som 
særlig er anerkendt i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder, skal det desuden gennemføres 
og anvendes under behørig hensyntagen til 
retten til lighed for loven og princippet om 
ikke-forskelsbehandling i 
overensstemmelse med de almindelige 
retsprincipper som omhandlet i chartrets 
artikel 20 og 21. Dette direktiv finder 
anvendelse, uden at det berører Rådets 
direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om 
gennemførelse af princippet om 
ligebehandling af alle uanset race eller 
etnisk oprindelse og andre direktiver med 
EF-traktatens artikel 13 som retsgrundlag.

Or. nl

Begrundelse

Se også begrundelsen til ændringsforslaget til betragtning 12. 
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Ændringsforslag 99
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til direktiv
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Når borgere fra en medlemsstat gør 
brug af en national offentlig 
sundhedstjeneste i en anden medlemsstat, 
skal de overholde de lovgivningsmæssige 
rammer i behandlingsmedlemsstaten eller 
den region, der tager imod dem, hvad 
angår såvel indlæggelse, ventelister og 
valg af læge som patientrettigheder og 
hospitalsregler. 

Or. es

Begrundelse

Hvis patienter fra andre lande har andre rettigheder end patienterne i det pågældende land, 
kunne det føre til interne spændinger og indførelse af et todelt system.

Ændringsforslag 100
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Det fremgår af forskningsresultater, at 
der kan opstå skader i forbindelse med 
sundhedsydelser i omkring 10 % af 
tilfældene. Det er derfor vigtigt at sikre, at 
der er klare fælles forpligtelser med 
hensyn til reaktionen på skader opstået i 
forbindelse med sundhedsydelser, hvis man 
skal undgå manglende tillid til disse 
ordninger, idet dette vil være en hindring
for at anvende grænseoverskridende 
sundhedsydelser. At der i det land, hvor 
behandlingen foregår, er 
skadesforsikringsdækning og adgang til 

(15) Det fremgår af forskningsresultater, at 
der opstår skader i forbindelse med 
sundhedsydelser i omkring 10 % af 
tilfældene. Det er derfor vigtigt at sikre, at 
behandlingsmedlemsstaterne har 
ordninger (herunder levering af 
efterbehandling) med henblik på at 
reagere på skader opstået i forbindelse 
med sundhedsydelser, som defineret af 
behandlingsmedlemsstaten, for at undgå 
manglende tillid til disse ordninger, idet 
dette vil være en hindring for at anvende 
grænseoverskridende sundhedsydelser. At 
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erstatning, bør ikke berøre 
medlemsstaternes mulighed for at lade 
deres nationale systemer dække patienter 
fra deres land, som søger behandling i 
udlandet, hvis dette er til større gavn for 
patienten, særlig i tilfælde hvor det er 
nødvendigt for patienten at blive behandlet 
i en anden medlemsstat. 

der i det land, hvor behandlingen foregår, 
er skadesforsikringsdækning og adgang til 
erstatning, bør ikke berøre 
medlemsstaternes mulighed for at lade 
deres nationale systemer dække patienter 
fra deres land, som søger behandling i 
udlandet, hvis dette er til større gavn for 
patienten, særlig i tilfælde hvor det er 
nødvendigt for patienten at blive behandlet 
i en anden medlemsstat. 

Or. en

Begrundelse

Ved definitionen af skade bør der tages hensyn til, at medlemsstaterne har forskellige 
definitioner af skade i deres retssystemer. For at undgå forvirring bør patienter, der 
behandles, være omfattet af den retlige definition af "skade", der anvendes i 
behandlingsmedlemsstaten.

Ændringsforslag 101
Edite Estrela

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Det fremgår af forskningsresultater, at 
der kan opstå skader i forbindelse med 
sundhedsydelser i omkring 10 % af 
tilfældene. Det er derfor vigtigt at sikre, at 
der er klare fælles forpligtelser med hensyn 
til reaktionen på skader opstået i 
forbindelse med sundhedsydelser, hvis man 
skal undgå manglende tillid til disse 
ordninger, idet dette vil være en hindring 
for at anvende grænseoverskridende 
sundhedsydelser. At der i det land, hvor 
behandlingen foregår, er 
skadesforsikringsdækning og adgang til 
erstatning, bør ikke berøre 
medlemsstaternes mulighed for at lade 

(15) Det fremgår af forskningsresultater, at 
der kan opstå skader i forbindelse med 
sundhedsydelser i omkring 10 % af 
tilfældene. Det er derfor vigtigt at sikre, at 
der er klare fælles forpligtelser med hensyn 
til undgåelige skader opstået i forbindelse 
med sundhedsydelser, hvis man skal undgå 
manglende tillid til disse ordninger, idet 
dette vil være en hindring for at anvende 
grænseoverskridende sundhedsydelser. At 
der i det land, hvor behandlingen foregår, 
er skadesforsikringsdækning og adgang til 
erstatning, bør ikke berøre 
medlemsstaternes mulighed for at lade 
deres nationale systemer dække patienter 
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deres nationale systemer dække patienter 
fra deres land, som søger behandling i 
udlandet, hvis dette er til større gavn for 
patienten, særlig i tilfælde hvor det er 
nødvendigt for patienten at blive behandlet 
i en anden medlemsstat. 

fra deres land, som søger behandling i 
udlandet, hvis dette er til større gavn for 
patienten, særlig i tilfælde hvor det er 
nødvendigt for patienten at blive behandlet 
i en anden medlemsstat. 

Or. pt

Ændringsforslag 102
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini

Forslag til direktiv
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Medlemsstaterne bør sikre, at der for 
sundhedsydelser, der udføres på deres 
område, findes ordninger, der beskytter 
patienterne og giver ret til erstatning i 
tilfælde af skader, og at de er afstemt efter 
risikoens art og omfang. Det er dog op til 
den enkelte medlemsstat at fastlægge, 
hvilken type ordning den vil indføre, 
og/eller hvordan den nærmere skal 
udformes.

(16) Medlemsstaterne bør sikre, at der for 
sundhedsydelser, der udføres på deres 
område, findes ordninger, der beskytter 
patienterne og giver ret til erstatning i 
tilfælde af skader, og at de er afstemt efter 
risikoens art og omfang. Det er dog op til 
den enkelte medlemsstat at fastlægge, 
hvilken type ordning den vil indføre, 
og/eller hvordan den nærmere skal 
udformes. Der bør under alle 
omstændigheder fastlægges specifikke 
bestemmelser og særlige 
koordineringsforanstaltninger for at 
samordne virksomheden i hospitaler, der 
udgør ekspertisecentre, navnlig for at 
garantere de patienter i EU, som virkelig 
behøver det, adgang til den bedste 
behandling. Til dette formål og navnlig, 
når der er tale om fritvalgspatienter, bør 
hver medlemsstat udpege de nationale, 
regionale og lokale organer, som skal 
fastslå, om der reelt er behov for at gøre 
brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat, samt udarbejde lister over 
forhåndstilladelser til behandling i et 
ekspertisecenter i en anden medlemsstat 
end patientens bopælsmedlemsstat. 
Forsikringsmedlemsstaten tilvejebringer 
derefter de nødvendige midler til 
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godtgørelse af udgifterne til den 
behandling, hvortil der blev givet 
forhåndstilladelse.

Or. it

Begrundelse

Der bør etableres europæiske ekspertisecentre, som er specialiseret i behandling af en given 
sygdom, og som europæiske patienter bør have mulighed for at udnytte fuldt ud. 

Ændringsforslag 103
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Retten til beskyttelse af 
personoplysninger er en grundlæggende 
rettighed, der er anerkendt ved artikel 8 i 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Hvis der skal 
være kontinuitet i de grænseoverskridende 
sundhedsydelser, er det nødvendigt at 
udveksle personoplysninger om patientens 
sundhedstilstand. Disse personoplysninger 
bør kunne sendes frit fra den ene 
medlemsstat til den anden, men samtidig 
bør der ikke ske krænkelser af personers 
grundlæggende rettigheder. I henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
95/46/EF af 24. oktober 1995 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger har personer ret til 
indsigt i oplysninger om deres 
helbredsforhold, f.eks. i patientjournaler 
med oplysninger om bl.a. diagnose, 
resultater af undersøgelser, behandlende 
lægers vurdering og eventuelle 
behandlinger og indgreb. Disse 
bestemmelser finder også anvendelse i 

(17) Retten til beskyttelse af 
personoplysninger er en grundlæggende 
rettighed, der er anerkendt ved artikel 8 i 
Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Hvis der skal 
være kontinuitet i de grænseoverskridende 
sundhedsydelser, er det nødvendigt at 
udveksle personoplysninger om patientens 
sundhedstilstand. Disse personoplysninger 
bør kunne sendes frit fra den ene 
medlemsstat til den anden, men samtidig 
bør der ikke ske krænkelser af personers 
grundlæggende rettigheder. I henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
95/46/EF af 24. oktober 1995 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger har personer ret til 
indsigt i oplysninger om deres 
helbredsforhold, f.eks. i patientjournaler 
med oplysninger om bl.a. diagnose, 
resultater af undersøgelser, behandlende 
lægers vurdering og eventuelle 
behandlinger og indgreb. Disse 
bestemmelser finder også anvendelse i 
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forbindelse med grænseoverskridende 
sundhedsydelser omfattet af dette direktiv.

forbindelse med grænseoverskridende 
sundhedsydelser omfattet af dette direktiv. 
Patienten skal når som helst kunne 
tilbagekalde en tilladelse til videregivelse 
af sine personoplysninger og skal, efter at 
oplysningerne er blevet slettet, modtage en 
bekræftelse herpå. 

Or. de

Ændringsforslag 104
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) EF-Domstolen har i flere domme 
fastslået, at patienter i deres egenskab af 
forsikrede har ret til gennem den 
lovpligtige socialsikringsordning at få 
godtgjort udgifter til sundhedsydelser 
afholdt i en anden medlemsstat. EF-
Domstolen har fastslået, at traktatens 
bestemmelser om fri udveksling af 
tjenesteydelser omfatter frihed for 
modtagerne af sundhedsydelser, herunder 
personer, der har behov for 
lægebehandling, til at rejse til en anden 
medlemsstat for at modtage ydelserne der. 
Det samme gælder modtagere af 
sundhedsydelser, der ønsker at gøre brug 
af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat på andre måder, f.eks. 
gennem e-sundhedsløsninger. 
Fællesskabslovgivningen indskrænker ikke 
medlemsstaternes beføjelser til at 
tilrettelægge deres sundhedssystemer og 
socialsikringsordninger, men ved 
udøvelsen af disse beføjelser skal 
medlemsstaterne overholde 
fællesskabslovgivningen, navnlig 
traktatens bestemmelser om fri udveksling 
af tjenesteydelser. Disse bestemmelser 
indebærer et forbud for medlemsstaterne 

(18) EF-Domstolen har i flere domme 
fastslået, at patienter i deres egenskab af 
forsikrede har ret til gennem den 
lovpligtige socialsikringsordning at få 
godtgjort udgifter afholdt til 
sundhedsydelser eller indkøb af varer 
knyttet til sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat. EF-Domstolen har fastslået, 
at traktatens bestemmelser om den fri 
udveksling af tjenesteydelser og varer 
omfatter frihed for patienter til bevidst at 
modtage sundhedsydelser og bevidst at 
købe varer knyttet til sundhedsydelser i en 
anden medlemsstat. Det samme gælder 
modtagere af sundhedsydelser, der ønsker 
at modtage sundhedsydelser i form af 
telemedicin fra en anden medlemsstat end 
den medlemsstat, hvori de er omfattet af 
den sociale sikringsordning.
Fællesskabslovgivningen indskrænker ikke 
medlemsstaternes beføjelser til at 
tilrettelægge deres sundhedssystemer og 
socialsikringsordninger, men ved 
udøvelsen af disse beføjelser skal 
medlemsstaterne overholde 
fællesskabslovgivningen, navnlig 
traktatens bestemmelser om den fri 
udveksling af tjenesteydelser og varer. 
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mod at indføre eller opretholde 
uberettigede begrænsninger i udøvelsen af 
denne frihed i sundhedssektoren.

Disse bestemmelser indebærer et forbud 
for medlemsstaterne mod at indføre eller 
opretholde uberettigede begrænsninger i 
udøvelsen af disse friheder.

Or. nl

Begrundelse

Denne betragtning finder ikke kun anvendelse på tjenesteydelser men også på køb af varer i 
forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser. Ved ændringsforslaget får 
betragtningen endvidere en bedre formulering.

Ændringsforslag 105
John Bowis

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) EF-Domstolen har i flere domme 
fastslået, at patienter i deres egenskab af 
forsikrede har ret til gennem den 
lovpligtige socialsikringsordning at få 
godtgjort udgifter til sundhedsydelser 
afholdt i en anden medlemsstat. EF-
Domstolen har fastslået, at traktatens 
bestemmelser om fri udveksling af 
tjenesteydelser omfatter frihed for 
modtagerne af sundhedsydelser, herunder 
personer, der har behov for 
lægebehandling, til at rejse til en anden 
medlemsstat for at modtage ydelserne der. 
Det samme gælder modtagere af 
sundhedsydelser, der ønsker at gøre brug 
af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat på andre måder, f.eks. 
gennem e-sundhedsløsninger.
Fællesskabslovgivningen indskrænker ikke 
medlemsstaternes beføjelser til at 
tilrettelægge deres sundhedssystemer og 
socialsikringsordninger, men ved 
udøvelsen af disse beføjelser skal 
medlemsstaterne overholde 

(18) EF-Domstolen har i flere domme 
fastslået, at patienter i deres egenskab af 
forsikrede har ret til gennem den 
lovpligtige socialsikringsordning at få 
godtgjort udgifter til sundhedsydelser 
afholdt i en anden medlemsstat. EF-
Domstolen har fastslået, at traktatens 
bestemmelser om fri udveksling af 
tjenesteydelser omfatter frihed for 
modtagerne af sundhedsydelser, herunder 
personer, der har behov for 
lægebehandling, til at rejse til en anden 
medlemsstat for at modtage ydelserne der. 
Fællesskabslovgivningen indskrænker ikke 
medlemsstaternes beføjelser til at 
tilrettelægge deres sundhedssystemer og 
socialsikringsordninger, men ved 
udøvelsen af disse beføjelser skal 
medlemsstaterne overholde 
fællesskabslovgivningen, navnlig 
traktatens bestemmelser om fri udveksling 
af tjenesteydelser. Disse bestemmelser 
indebærer et forbud for medlemsstaterne 
mod at indføre eller opretholde 
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fællesskabslovgivningen, navnlig 
traktatens bestemmelser om fri udveksling 
af tjenesteydelser. Disse bestemmelser 
indebærer et forbud for medlemsstaterne 
mod at indføre eller opretholde 
uberettigede begrænsninger i udøvelsen af 
denne frihed i sundhedssektoren.

uberettigede begrænsninger i udøvelsen af 
denne frihed i sundhedssektoren.

Or. en

Ændringsforslag 106
Stefano Zappalà

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) EF-Domstolen har i flere domme 
fastslået, at patienter i deres egenskab af 
forsikrede har ret til gennem den 
lovpligtige socialsikringsordning at få 
godtgjort udgifter til sundhedsydelser 
afholdt i en anden medlemsstat. EF-
Domstolen har fastslået, at traktatens 
bestemmelser om fri udveksling af 
tjenesteydelser omfatter frihed for 
modtagerne af sundhedsydelser, herunder 
personer, der har behov for 
lægebehandling, til at rejse til en anden 
medlemsstat for at modtage ydelserne der. 
Det samme gælder modtagere af 
sundhedsydelser, der ønsker at gøre brug 
af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat på andre måder, f.eks. 
gennem e-sundhedsløsninger.
Fællesskabslovgivningen indskrænker ikke 
medlemsstaternes beføjelser til at 
tilrettelægge deres sundhedssystemer og 
socialsikringsordninger, men ved 
udøvelsen af disse beføjelser skal 
medlemsstaterne overholde 
fællesskabslovgivningen, navnlig 
traktatens bestemmelser om fri udveksling 
af tjenesteydelser. Disse bestemmelser 
indebærer et forbud for medlemsstaterne 

(18) EF-Domstolen har i flere domme 
fastslået, at patienter i deres egenskab af 
forsikrede har ret til gennem den 
lovpligtige socialsikringsordning at få 
godtgjort udgifter til sundhedsydelser 
afholdt i en anden medlemsstat. EF-
Domstolen har fastslået, at traktatens 
bestemmelser om fri udveksling af 
tjenesteydelser omfatter frihed for 
modtagerne af sundhedsydelser, herunder 
personer, der har behov for 
lægebehandling, til at rejse til en anden 
medlemsstat for at modtage ydelserne der. 
Fællesskabslovgivningen indskrænker ikke 
medlemsstaternes beføjelser til at 
tilrettelægge deres sundhedssystemer og 
socialsikringsordninger, men ved 
udøvelsen af disse beføjelser skal 
medlemsstaterne overholde 
fællesskabslovgivningen, navnlig 
traktatens bestemmelser om fri udveksling 
af tjenesteydelser. Disse bestemmelser 
indebærer et forbud for medlemsstaterne 
mod at indføre eller opretholde 
uberettigede begrænsninger i udøvelsen af 
denne frihed i sundhedssektoren.
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mod at indføre eller opretholde 
uberettigede begrænsninger i udøvelsen af 
denne frihed i sundhedssektoren.

Or. en

Begrundelse

Dette princip er ikke blevet fastsat i retspraksis. Sætningen i betragtningen er derfor 
misvisende. Hvad angår internetapoteker, har De Europæiske Fællesskabers Domstol (sag C-
322/01) anerkendt, at visse nationale begrænsninger af salg af lægemidler over internettet er 
i overensstemmelse med traktatens bestemmelser om det indre marked.  Med henblik på at 
sikre fuldstændig klarhed bør dette forslag ikke give anledning til tvivl om lovligheden af 
bestemmelser på medlemsstatsplan om internetapoteker. 

Ændringsforslag 107
Peter Liese

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) EF-Domstolen har i flere domme 
fastslået, at patienter i deres egenskab af 
forsikrede har ret til gennem den 
lovpligtige socialsikringsordning at få 
godtgjort udgifter til sundhedsydelser 
afholdt i en anden medlemsstat. EF-
Domstolen har fastslået, at traktatens 
bestemmelser om fri udveksling af 
tjenesteydelser omfatter frihed for 
modtagerne af sundhedsydelser, herunder 
personer, der har behov for 
lægebehandling, til at rejse til en anden 
medlemsstat for at modtage ydelserne der. 
Det samme gælder modtagere af 
sundhedsydelser, der ønsker at gøre brug 
af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat på andre måder, f.eks. 
gennem e-sundhedsløsninger. 
Fællesskabslovgivningen indskrænker ikke 
medlemsstaternes beføjelser til at 
tilrettelægge deres sundhedssystemer og 
socialsikringsordninger, men ved 

(18) EF-Domstolen har i flere domme 
fastslået, at patienter i deres egenskab af 
forsikrede har ret til gennem den 
lovpligtige socialsikringsordning at få 
godtgjort udgifter til sundhedsydelser 
afholdt i en anden medlemsstat. EF-
Domstolen har fastslået, at traktatens 
bestemmelser om fri udveksling af 
tjenesteydelser omfatter frihed for 
modtagerne af sundhedsydelser, herunder 
personer, der har behov for 
lægebehandling, til at rejse til en anden 
medlemsstat for at modtage ydelserne der. 
Fællesskabslovgivningen indskrænker ikke 
medlemsstaternes beføjelser til at 
tilrettelægge deres sundhedssystemer og 
socialsikringsordninger, men ved 
udøvelsen af disse beføjelser skal 
medlemsstaterne overholde 
fællesskabslovgivningen, navnlig 
traktatens bestemmelser om fri udveksling 
af tjenesteydelser. Disse bestemmelser 
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udøvelsen af disse beføjelser skal 
medlemsstaterne overholde 
fællesskabslovgivningen, navnlig 
traktatens bestemmelser om fri udveksling 
af tjenesteydelser. Disse bestemmelser 
indebærer et forbud for medlemsstaterne 
mod at indføre eller opretholde 
uberettigede begrænsninger i udøvelsen af 
denne frihed i sundhedssektoren.

indebærer et forbud for medlemsstaterne 
mod at indføre eller opretholde 
uberettigede begrænsninger i udøvelsen af 
denne frihed i sundhedssektoren.

Or. de

Begrundelse

I EF-domstolens domme har man ikke beskæftiget sig med elektroniske sundhedsydelser. 
Udsagnet er misvisende. Men Domstolen har f.eks. vedrørende postordresalg af lægemidler 
anerkendt, at nationale forbud mod postordrehandel med receptpligtige lægemidler er i 
overensstemmelse med traktaten (sag C-322/01, Deutscher Apothekerverband). For at sikre 
retsklarhed bør direktivforslaget ikke indeholde eventuelt modstridende udsagn.

Ændringsforslag 108
Anne Ferreira

Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) EF-Domstolen har i flere domme 
fastslået, at patienter i deres egenskab af 
forsikrede har ret til gennem den 
lovpligtige socialsikringsordning at få 
godtgjort udgifter til sundhedsydelser 
afholdt i en anden medlemsstat. EF-
Domstolen har fastslået, at traktatens 
bestemmelser om fri udveksling af 
tjenesteydelser omfatter frihed for 
modtagerne af sundhedsydelser, herunder 
personer, der har behov for 
lægebehandling, til at rejse til en anden 
medlemsstat for at modtage ydelserne der. 
Det samme gælder modtagere af 
sundhedsydelser, der ønsker at gøre brug 
af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat på andre måder, f.eks. 

(18) EF-Domstolen har i flere domme 
fastslået, at patienter i deres egenskab af 
forsikrede har ret til gennem den 
lovpligtige socialsikringsordning at få 
godtgjort udgifter til sundhedsydelser 
afholdt i en anden medlemsstat. EF-
Domstolen har fastslået, at traktatens 
bestemmelser om fri udveksling af 
tjenesteydelser omfatter frihed for 
modtagerne af sundhedsydelser, herunder 
personer, der har behov for 
lægebehandling, til at rejse til en anden 
medlemsstat for at modtage ydelserne der. 
Fællesskabslovgivningen indskrænker ikke 
medlemsstaternes beføjelser til at 
tilrettelægge deres sundhedssystemer og 
socialsikringsordninger, men ved 
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gennem e-sundhedsløsninger.
Fællesskabslovgivningen indskrænker ikke 
medlemsstaternes beføjelser til at 
tilrettelægge deres sundhedssystemer og 
socialsikringsordninger, men ved 
udøvelsen af disse beføjelser skal 
medlemsstaterne overholde 
fællesskabslovgivningen, navnlig 
traktatens bestemmelser om fri udveksling 
af tjenesteydelser. Disse bestemmelser 
indebærer et forbud for medlemsstaterne 
mod at indføre eller opretholde 
uberettigede begrænsninger i udøvelsen af 
denne frihed i sundhedssektoren.

udøvelsen af disse beføjelser skal 
medlemsstaterne overholde 
fællesskabslovgivningen, navnlig 
traktatens bestemmelser om fri udveksling 
af tjenesteydelser. Disse bestemmelser 
indebærer et forbud for medlemsstaterne 
mod at indføre eller opretholde 
uberettigede begrænsninger i udøvelsen af 
denne frihed i sundhedssektoren.

Or. fr

Begrundelse

Dette princip er ikke fastslået ved retspraksis og bør derfor udgå. Skal ses i sammenhæng 
med ændringsforslaget til betragtning 41a (ny).

Ændringsforslag 109
Kartika Tamara Liotard

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) I overensstemmelse med de 
principper, som EF-Domstolen har 
fastslået, bør der, uden at den økonomiske 
ligevægt i medlemsstaternes 
sundhedssystemer og 
socialsikringsordninger forrykkes, skabes 
større retssikkerhed vedrørende 
godtgørelse af udgifter til sundhedsydelser 
for patienter og for 
sundhedsprofessionelle, 
sundhedstjenesteydere og 
socialsikringsorganer.

udgår

Or. en
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Begrundelse

At anvende og håndhæve retspraksis fra De Europæiske Fællesskabers Domstol er 
medlemsstaternes eneansvar, og temmelig mange af dem har allerede sørget for dette. Der er 
ingen grund til at løse disse problemer gennem et separat direktiv om grænseoverskridende 
sundhedsydelser.

Ændringsforslag 110
Kartika Tamara Liotard

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Det bør kræves, at også patienter, der 
tager til en anden medlemsstat for at gøre 
brug af sundhedsydelser under andre 
omstændigheder end dem, der falder ind 
under ordningen for koordinering af de 
sociale sikringsordninger i henhold til 
forordning (EØF) nr. 1408/71, bør kunne 
nyde godt af principperne om fri 
udveksling af tjenesteydelser i 
overensstemmelse med traktaten og 
bestemmelserne i dette direktiv. 
Patienterne bør sikres godtgørelse af 
udgifterne til disse sundhedsydelser på 
mindst samme niveau, som hvis de samme 
eller tilsvarende sundhedsydelser var 
blevet udført i forsikringsmedlemsstaten. 
Dette er fuldt ud i overensstemmelse med, 
at medlemsstaterne har ansvaret for at 
bestemme, i hvilket omfang deres borgere 
skal være dækket i tilfælde af sygdom, og 
har ikke væsentlige konsekvenser for 
finansieringen af de nationale 
sundhedssystemer. Medlemsstaterne kan 
dog i deres nationale lovgivning fastsætte, 
at udgifterne til behandlingen godtgøres 
efter de satser, der gælder i 
behandlingsmedlemsstaten, hvis dette er 
mere gunstigt for patienten. Dette kan 
navnlig være tilfældet i forbindelse med 
behandling gennem europæiske netværk 
af referencecentre, jf. artikel 15 i dette 

udgår
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direktiv.

Or. en

Begrundelse

To apply and implement the case law of European Court of Justice is the sole responsibility of 
the Member States and has already been coped with by quite a number of them. There is no 
need to address these issues by a separate directive on cross-border health care. The 
framework on patient mobility established by Regulation 1408/71/EC is suffcient for handling 
the coverage of costs resulting from provision of health care in another Member State than 
the insured person's Member State of affiliation, and it is more beneficial for patients than the 
reimbursement mechanism as proposed by the Commission, which entails upfront payments 
from the patients own pocket.

Ændringsforslag 111
Maria Berger

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Det bør kræves, at også patienter, der 
tager til en anden medlemsstat for at gøre 
brug af sundhedsydelser under andre 
omstændigheder end dem, der falder ind 
under ordningen for koordinering af de 
sociale sikringsordninger i henhold til 
forordning (EØF) nr. 1408/71, bør kunne 
nyde godt af principperne om fri 
udveksling af tjenesteydelser i 
overensstemmelse med traktaten og 
bestemmelserne i dette direktiv. 
Patienterne bør sikres godtgørelse af 
udgifterne til disse sundhedsydelser på 
mindst samme niveau, som hvis de samme 
eller tilsvarende sundhedsydelser var 
blevet udført i forsikringsmedlemsstaten. 
Dette er fuldt ud i overensstemmelse med, 
at medlemsstaterne har ansvaret for at 
bestemme, i hvilket omfang deres borgere 
skal være dækket i tilfælde af sygdom, og 
har ikke væsentlige konsekvenser for 
finansieringen af de nationale 

(21) Det bør kræves, at også patienter, der 
tager til en anden medlemsstat for at gøre 
brug af sundhedsydelser under andre 
omstændigheder end dem, der falder ind 
under ordningen for koordinering af de 
sociale sikringsordninger i henhold til 
forordning (EØF) nr. 1408/71, bør kunne 
nyde godt af principperne om fri 
udveksling af tjenesteydelser i 
overensstemmelse med traktaten og 
bestemmelserne i dette direktiv. 
Patienterne bør sikres godtgørelse af 
udgifterne til disse sundhedsydelser. Dette 
er fuldt ud i overensstemmelse med, at 
medlemsstaterne har ansvaret for at 
bestemme, i hvilket omfang deres borgere 
skal være dækket i tilfælde af sygdom, og 
har ikke væsentlige konsekvenser for 
finansieringen af de nationale 
sundhedssystemer. Medlemsstaterne skal i 
deres nationale lovgivning fastsætte, at 
udgifterne til behandlingen godtgøres efter 
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sundhedssystemer. Medlemsstaterne kan 
dog i deres nationale lovgivning fastsætte, 
at udgifterne til behandlingen godtgøres 
efter de satser, der gælder i 
behandlingsmedlemsstaten, hvis dette er 
mere gunstigt for patienten. Dette kan
navnlig være tilfældet i forbindelse med 
behandling gennem europæiske netværk af 
referencecentre, jf. artikel 15 i dette 
direktiv.

de satser, der gælder i 
behandlingsmedlemsstaten. Dette er
navnlig tilfældet i forbindelse med 
behandling gennem europæiske netværk af 
referencecentre, jf. artikel 15 i dette 
direktiv.

Or. de

Ændringsforslag 112
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Det bør kræves, at også patienter, der 
tager til en anden medlemsstat for at gøre 
brug af sundhedsydelser under andre 
omstændigheder end dem, der falder ind 
under ordningen for koordinering af de 
sociale sikringsordninger i henhold til 
forordning (EØF) nr. 1408/71, bør kunne 
nyde godt af principperne om fri 
udveksling af tjenesteydelser i 
overensstemmelse med traktaten og 
bestemmelserne i dette direktiv. 
Patienterne bør sikres godtgørelse af 
udgifterne til disse sundhedsydelser på 
mindst samme niveau, som hvis de samme 
eller tilsvarende sundhedsydelser var 
blevet udført i forsikringsmedlemsstaten. 
Dette er fuldt ud i overensstemmelse med, 
at medlemsstaterne har ansvaret for at 
bestemme, i hvilket omfang deres borgere 
skal være dækket i tilfælde af sygdom, og 
har ikke væsentlige konsekvenser for 
finansieringen af de nationale 
sundhedssystemer. Medlemsstaterne kan 
dog i deres nationale lovgivning fastsætte, 
at udgifterne til behandlingen godtgøres 

(21) Det bør kræves, at også patienter, der 
tager til en anden medlemsstat for at gøre 
brug af sundhedsydelser under andre 
omstændigheder end dem, der falder ind 
under ordningen for koordinering af de 
sociale sikringsordninger i henhold til 
forordning (EØF) nr. 1408/71, bør kunne 
nyde godt af principperne om fri
udveksling af tjenesteydelser og varer i 
overensstemmelse med traktaten og 
bestemmelserne i dette direktiv. 
Patienterne bør sikres godtgørelse af 
udgifterne til disse sundhedsydelser og 
varer på mindst samme niveau, som hvis 
de samme eller tilsvarende 
sundhedsydelser eller varer var blevet 
leveret eller købt i 
forsikringsmedlemsstaten. Dette er fuldt ud 
i overensstemmelse med, at 
medlemsstaterne har ansvaret for at 
bestemme, i hvilket omfang deres borgere 
skal være dækket i tilfælde af sygdom, og 
har ikke væsentlige konsekvenser for 
finansieringen af de nationale 
sundhedssystemer. Medlemsstaterne kan 
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efter de satser, der gælder i 
behandlingsmedlemsstaten, hvis dette er 
mere gunstigt for patienten. Dette kan 
navnlig være tilfældet i forbindelse med 
behandling gennem europæiske netværk af 
referencecentre, jf. artikel 15 i dette 
direktiv.

dog i deres nationale lovgivning fastsætte, 
at udgifterne til behandlingen godtgøres 
efter de satser, der gælder i 
behandlingsmedlemsstaten, hvis dette er 
mere gunstigt for patienten. Dette kan 
navnlig være tilfældet i forbindelse med 
behandling gennem europæiske netværk af 
referencecentre, jf. artikel 15 i dette 
direktiv.

Or. nl

Begrundelse

Denne betragtning finder ikke kun anvendelse på tjenesteydelser men også på køb af varer i 
forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser. Ved ændringsforslaget får 
betragtningen endvidere en bedre formulering.

Ændringsforslag 113
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Det bør kræves, at også patienter, der 
tager til en anden medlemsstat for at gøre 
brug af sundhedsydelser under andre 
omstændigheder end dem, der falder ind 
under ordningen for koordinering af de 
sociale sikringsordninger i henhold til 
forordning (EØF) nr. 1408/71, bør kunne 
nyde godt af principperne om fri 
udveksling af tjenesteydelser i 
overensstemmelse med traktaten og 
bestemmelserne i dette direktiv. 
Patienterne bør sikres godtgørelse af 
udgifterne til disse sundhedsydelser på 
mindst samme niveau, som hvis de samme 
eller tilsvarende sundhedsydelser var 
blevet udført i forsikringsmedlemsstaten. 
Dette er fuldt ud i overensstemmelse med, 
at medlemsstaterne har ansvaret for at 
bestemme, i hvilket omfang deres borgere 

(21) Det bør kræves, at også patienter, der 
tager til en anden medlemsstat for at gøre 
brug af sundhedsydelser under andre 
omstændigheder end dem, der falder ind 
under ordningen for koordinering af de 
sociale sikringsordninger i henhold til 
forordning (EØF) nr. 1408/71, bør kunne 
nyde godt af principperne om fri 
udveksling af tjenesteydelser i 
overensstemmelse med traktaten og 
bestemmelserne i dette direktiv. 
Patienterne bør sikres godtgørelse af 
udgifterne til disse sundhedsydelser på 
mindst samme niveau, som hvis disse
sundhedsydelser var blevet udført i 
forsikringsmedlemsstaten. Dette er fuldt ud 
i overensstemmelse med, at 
medlemsstaterne har ansvaret for at 
bestemme, i hvilket omfang deres borgere 
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skal være dækket i tilfælde af sygdom, og 
har ikke væsentlige konsekvenser for 
finansieringen af de nationale 
sundhedssystemer. Medlemsstaterne kan 
dog i deres nationale lovgivning fastsætte, 
at udgifterne til behandlingen godtgøres 
efter de satser, der gælder i 
behandlingsmedlemsstaten, hvis dette er 
mere gunstigt for patienten. Dette kan 
navnlig være tilfældet i forbindelse med 
behandling gennem europæiske netværk af 
referencecentre, jf. artikel 15 i dette 
direktiv.

skal være dækket i tilfælde af sygdom, og 
har ikke væsentlige konsekvenser for 
finansieringen af de nationale 
sundhedssystemer. Medlemsstaterne kan 
dog i deres nationale lovgivning fastsætte, 
at udgifterne til behandlingen godtgøres 
efter de satser, der gælder i 
behandlingsmedlemsstaten, hvis dette er 
mere gunstigt for patienten. Dette kan 
navnlig være tilfældet i forbindelse med 
behandling gennem europæiske netværk af 
referencecentre, jf. artikel 15 i dette 
direktiv.

Or. en

Begrundelse

Sætning "de samme eller tilsvarende" sundhedsydelser er juridisk uklar og bør slettes.

Ændringsforslag 114
Claude Turmes, Margrete Auken

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Det bør kræves, at også patienter, der 
tager til en anden medlemsstat for at gøre 
brug af sundhedsydelser under andre 
omstændigheder end dem, der falder ind 
under ordningen for koordinering af de 
sociale sikringsordninger i henhold til 
forordning (EØF) nr. 1408/71, bør kunne 
nyde godt af principperne om fri 
udveksling af tjenesteydelser i 
overensstemmelse med traktaten og 
bestemmelserne i dette direktiv. 
Patienterne bør sikres godtgørelse af 
udgifterne til disse sundhedsydelser på 
mindst samme niveau, som hvis de samme 
eller tilsvarende sundhedsydelser var 
blevet udført i forsikringsmedlemsstaten. 
Dette er fuldt ud i overensstemmelse med, 

(21) Det bør kræves, at også patienter, der 
tager til en anden medlemsstat for at gøre 
brug af sundhedsydelser under andre 
omstændigheder end dem, der falder ind 
under ordningen for koordinering af de 
sociale sikringsordninger i henhold til 
forordning (EØF) nr. 1408/71, bør kunne 
nyde godt af principperne om fri 
udveksling af tjenesteydelser i 
overensstemmelse med traktaten og 
bestemmelserne i dette direktiv. 
Patienterne bør sikres godtgørelse af 
udgifterne til disse sundhedsydelser på 
mindst samme niveau, som hvis de samme 
eller tilsvarende sundhedsydelser var 
blevet udført i forsikringsmedlemsstaten. 
Dette er fuldt ud i overensstemmelse med, 
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at medlemsstaterne har ansvaret for at 
bestemme, i hvilket omfang deres borgere 
skal være dækket i tilfælde af sygdom, og 
har ikke væsentlige konsekvenser for 
finansieringen af de nationale 
sundhedssystemer. Medlemsstaterne kan 
dog i deres nationale lovgivning fastsætte, 
at udgifterne til behandlingen godtgøres 
efter de satser, der gælder i 
behandlingsmedlemsstaten, hvis dette er 
mere gunstigt for patienten. Dette kan 
navnlig være tilfældet i forbindelse med 
behandling gennem europæiske netværk af 
referencecentre, jf. artikel 15 i dette
direktiv.

at medlemsstaterne har ansvaret for at 
bestemme, i hvilket omfang deres borgere 
skal være dækket i tilfælde af sygdom.
Samtidig bør væsentlige konsekvenser for 
finansieringen af de nationale 
sundhedssystemer undgås.
Medlemsstaterne kan dog i deres nationale 
lovgivning fastsætte, at udgifterne til 
behandlingen godtgøres efter de satser, der 
gælder i behandlingsmedlemsstaten, hvis 
dette er mere gunstigt for patienten. Dette 
kan navnlig være tilfældet i forbindelse 
med behandling gennem europæiske 
netværk af referencecentre, jf. artikel 15 i 
dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 115
Kartika Tamara Liotard

Forslag til direktiv
Betragtning 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) For patienten er de to ordninger 
derfor parallelle; enten finder dette 
direktiv anvendelse eller også finder 
forordning (EØF) nr. 1408/71 
anvendelse. Under alle omstændigheder 
skal en forsikret, der anmoder om 
tilladelse til at modtage den behandling, 
der er relevant for vedkommendes 
sygdom, i en anden medlemsstat, altid 
gives en sådan tilladelse på de betingelser, 
der er fastsat i forordning (EØF) 
nr.1408/71 og (EF) nr. 883/2004, hvis de 
ikke kan få den pågældende behandling 
inden for en tidsfrist, som er medicinsk 
forsvarlig under hensyn til deres 
helbredstilstand og det forventede forløb 
af deres sygdom. Patienter bør ikke 
fratages de gunstigere rettigheder, som 
forordning (EØF) nr. 148/71 og (EF) nr. 
883/2004 giver.

udgår
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Or. en

Begrundelse

To apply and implement the case law of European Court of Justice is the sole responsibility of 
the Member States and has already been coped with by quite a number of them. There is no 
need to address these issues by a separate directive on cross-border health care. The 
framework on patient mobility established by Regulation 1408/71/EC is suffcient for handling 
the coverage of costs resulting from provision of health care in another Member State than 
the insured person's Member State of affiliation, and it is more beneficial for patients than the 
reimbursement mechanism as proposed by the Commission, which entails upfront payments 
from the patients own pocket.
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