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Ändringsförslag 42
Claude Turmes, Margrete Auken

Förslag till direktiv
–

Förslag om avvisning

Europaparlamentet avvisar 
kommissionens förslag.

Or. en

Motivering

Detta direktiv är snarare förvirrande än förtydligande eftersom det inför ytterligare ett system 
utöver det system för patienträttigheter som redan upprättats i förordningarna (EEG) 
nr 1408/71 och (EG) nr 883/2004. Man betraktar inte hälso- och sjukvårdens kvalitet ur 
patientens perspektiv, utan fokuserar i stället på friheten att tillhandahålla tjänster. Dessutom 
sätter det press på medlemsstaternas ansvar inom hälso- och sjukvård enligt artikel 152 i 
fördraget.

Ändringsförslag 43
Kartika Tamara Liotard

Förslag till direktiv
–

Förslag om avvisning

Europaparlamentet avvisar 
kommissionens förslag.

Or. en

Motivering

There is neither a necessity for nor a competence 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 competences 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.
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Ändringsförslag 44
Urszula Krupa

Förslag till direktiv
–

Förslag om avvisning

Europaparlamentet avvisar 
kommissionens förslag.

Or. pl

Motivering

Direktivförslaget avvisas på grund av att det inte är tillräckligt genomarbetat och att det 
skapar administrativa kostnader på EU-nivå. Ett antagande av direktivet kommer att 
innebära en ny kommitté enligt kommittéförfarandet (kommittén för säker, högkvalitativ och 
effektiv gränsöverskridande vård) och medföra nya tjänster.

Ändringsförslag 45
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS DIREKTIV om tillämpningen av 
patienträttigheter vid gränsöverskridande 
hälso- och sjukvård

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS DIREKTIV om tillämpningen av 
patienters rätt till tillgång till säker, 
högkvalitativ och effektiv hälso- och 
sjukvård på lika villkor

Or. es

Motivering

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 
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. 
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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.

Ändringsförslag 46
Kartika Tamara Liotard

Förslag till direktiv
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS DIREKTIV om tillämpningen 
av patienträttigheter vid 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård

EUROPAPARLAMENTETS OCH 
RÅDETS DIREKTIV om 
gränsöverskridande patientrörlighet och 
patienträttigheter 

Or. nl

Motivering

Healthcare was excluded from the scope of Directive 2006/123/EC on services in the internal 
market for good reasons - it is not an issue for internal market regulation. There is no need 
for reintroducing the same issues ( reimbursement of healthcare provided in another Member 
State, definition of hospital care etc.) contained in the draft Directive on services in the 
internal market via the current separate proposal for a directive on cross-border healt care. 
The application of the respective case law of the Court of Justice is the sole responsibility of 
the Member States. There is also no need for further action on this.

Ändringsförslag 47
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 95,

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 152,
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Or. es

Motivering

Artikel 95 i fördraget är ingen grund för antagande av direktivet eftersom man inte tar upp 
hur man ska upprätta den inre marknaden och få den att fungera. Artikel 152 är en bättre 
grund, även om det uttryckligen anges att gemenskapen, när den handlar på 
folkhälsoområdet, fullt ut ska respektera medlemsstaternas ansvar för att organisera och ge 
hälso- och sjukvård.

Ändringsförslag 48
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 95,

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artiklarna 16 och 152,

Or. en

Ändringsförslag 49
Kartika Tamara Liotard

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 95,

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artiklarna 42, 152 och 308,

Or. en

Motivering

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 
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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.

Ändringsförslag 50
Anne Ferreira, Harlem Desir

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 95,

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artiklarna 95, 137 och 152,

Or. fr

Motivering

La base juridique de cette directive ne peut pas seulement être l’article 95, elle doit aussi 
porter sur les articles 152 et 137, car elle doit garantir un niveau élevé de santé des citoyens 
et cette directive ayant pour objet le remboursement des soins de santé des patients allant se 
faire soigner dans un autre Etat membre que leur Etat d’affiliation, elle concerne les systèmes 
de protection sociale. Ce dernier point relève de la compétence des Etats membres, l'action 
de la Communauté complétant les politiques nationales et portant sur l'amélioration de la 
santé publique et la prévention des maladies. L'action complémentaire de la Communauté 
vise aussi à encourager la coopération et la coordination en matière de santé entre les Etats 
membres.

Ändringsförslag 51
Claude Turmes, Margrete Auken

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 95,

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artiklarna 95 och 152,

Or. en
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Motivering

Enligt artikel 152 ska gemenskapen vidta åtgärder för att säkerställa (snarare än att bara 
bidra till) en hög hälsoskyddsnivå för människor. Det är viktigt att betona att ett direktiv om 
hälso- och sjukvård inte enbart kan bygga på regler för den inre marknaden, utan att det även 
bör garantera en hög hälsoskyddsnivå för människor. 

Ändringsförslag 52
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 95,

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artiklarna 95 och 152,

Or. en

Motivering

Syftet med detta direktiv är inte bara att säkra fri rörlighet för personer, utan framför allt att 
se till att folkhälsan inom EU håller en hög nivå.

Ändringsförslag 53
Anne Ferreira, Harlem Desir

Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Enligt artikel 137, särskilt 
punkterna 1, 2 och 4, bör kommissionens 
förslag respektera medlemsstaternas 
befogenheter eftersom medborgarnas 
socialförsäkringsrättigheter beror på 
deras status som arbetstagare.

Or. fr
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Ändringsförslag 54
Kartika Tamara Liotard

Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Oberoende av detta direktiv ansvarar 
medlemsstaterna själva för att 
tillhandahålla medborgarna inom sitt 
territorium en säker, högkvalitativ, 
effektiv och kvantitativt tillfredsställande 
hälso- och sjukvård. Medlemsstaterna får 
under inga omständigheter dra ner på 
hälso- och sjukvården på grund av att den 
även erbjuds i andra medlemsstater. Detta 
direktiv bör heller inte leda till att 
patienter på något sätt uppmuntras att 
bege sig till en annan medlemsstat för att 
få vård.

Or. nl

Motivering

Hälso- och sjukvård är och förblir varje medlemsstats ansvar och varken kan eller får 
överlåtas på en annan medlemsstat. Detta direktiv får inte leda till att medlemsstaterna 
skjuter över ansvaret på EU eller till att försäkringsbolag av ekonomiska skäl köper vård i 
utlandet.

Ändringsförslag 55
Åsa Westlund

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Eftersom villkoren för åberopande av 
artikel 95 i fördraget som rättslig grund 
uppfylls bör gemenskapslagstiftaren 
hänvisa till denna rättsliga grund även 
när skydd av folkhälsan är en avgörande 
faktor i de val som görs. Artikel 95.3 i 
fördraget kräver i detta hänseende 

utgår
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uttryckligen att en hög 
folkhälsoskyddsnivå bör säkerställas vid 
harmonisering och särskilt att hänsyn tas 
till ny utveckling som grundar sig på 
vetenskapliga fakta.

Or. sv

Motivering

Hälso- och sjukvård är inte som vilken tjänst eller handelsvara som helst och detta direktiv 
bör därför inte ha artikel 95 i fördraget som rättslig grund utan istället grundas på 
artikel 152.

Ändringsförslag 56
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Detta skäl är överflödigt till följd av ändringsförslaget om införande av en dubbel rättslig 
grund.
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Ändringsförslag 57
Kartika Tamara Liotard

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(2) Eftersom villkoren för åberopande av 
artikel 95 i fördraget som rättslig grund 
inte uppfylls bör gemenskapslagstiftaren 
hänvisa till samma rättsliga grund som 
förordning (EG) nr 883/2004 om 
samordning av de sociala 
trygghetssystemen och även ta hänsyn till 
artikel 152 i fördraget. En hög 
folkhälsoskyddsnivå bör säkerställas vid 
harmonisering, och särskild hänsyn bör tas 
till ny utveckling som grundar sig på 
vetenskapliga fakta.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 58
Anne Ferreira

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Eftersom villkoren för åberopande av 
artikel 95 i fördraget som rättslig grund 
uppfylls bör gemenskapslagstiftaren 
hänvisa till denna rättsliga grund även när 
skydd av folkhälsan är en avgörande faktor 

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

i de val som görs. Artikel 95.3 i fördraget 
kräver i detta hänseende uttryckligen att en 
hög folkhälsoskyddsnivå bör säkerställas 
vid harmonisering.

Or. fr

Motivering

Den sista frasen är inte relevant här eftersom detta direktiv gäller villkor för tillgång till och 
betalning av eller kostnadsersättning för hälso- och sjukvård som en patient har fått i en 
annan medlemsstat än den där han eller hon är försäkrad.

Ändringsförslag 59
Anne Ferreira

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Detta direktiv står i överensstämmelse 
med de grundläggande rättigheter och 
allmänna rättsliga principer som bland 
annat fastställs i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna. 
I artikel 35 i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna erkänns 
ätten till tillgång till hälsovård och 
medicinsk vård på de villkor som fastställs 
i nationell lagstiftning och praxis är 
grundläggande rättigheter. Detta direktiv 
måste i synnerhet genomföras och 
tillämpas med vederbörlig respekt för 
rätten till privat- och familjeliv, skydd av 
personuppgifter, likhet inför lagen och 
principen om icke-diskriminering och 
rätten till ett effektivt rättsmedel och en 
opartisk domstol, i enlighet med de 
allmänna rättsprinciperna i artiklarna 7, 8, 
20, 21 och 47 i stadgan.

(3) Detta direktiv står i överensstämmelse 
med de grundläggande rättigheter och 
allmänna rättsliga principer som bland 
annat fastställs i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna. 
I artikel 34.1 och 34.2 samt artikel 35 i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna erkänns rätten
till tillgång till hälsovård och medicinsk 
vård på de villkor som fastställs i nationell 
lagstiftning och praxis. Detta direktiv 
måste i synnerhet genomföras och 
tillämpas med vederbörlig respekt för 
rätten till privat- och familjeliv, skydd av 
personuppgifter, likhet inför lagen och 
principen om icke-diskriminering och 
rätten till ett effektivt rättsmedel och en 
opartisk domstol, i enlighet med de 
allmänna rättsprinciperna i artiklarna 7, 8, 
20, 21 och 47 i stadgan.

Or. fr
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Motivering

I artikel 35 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna fastställs att en 
hög hälsoskyddsnivå ska säkerställas vid utformning och genomförande av EU:s politik samt 
att var och en har rätt till tillgång till hälso- och sjukvård på de villkor som fastställs i 
nationell lagstiftning och praxis. I artikel 34 fastställs att unionen erkänner och respekterar 
rätten till tillgång till social trygghet och sociala förmåner som garanterar skydd i olika 
situationer, bland annat vid sjukdom, i enlighet med gemenskapsrätten och nationell 
lagstiftning. 

Ändringsförslag 60
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Detta direktiv står i överensstämmelse 
med de grundläggande rättigheter och 
allmänna rättsliga principer som bland 
annat fastställs i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna. 
I artikel 35 i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna erkänns 
ätten till tillgång till hälsovård och 
medicinsk vård på de villkor som fastställs 
i nationell lagstiftning och praxis är 
grundläggande rättigheter. Detta direktiv 
måste i synnerhet genomföras och 
tillämpas med vederbörlig respekt för 
rätten till privat- och familjeliv, skydd av 
personuppgifter, likhet inför lagen och 
principen om icke-diskriminering och 
rätten till ett effektivt rättsmedel och en 
opartisk domstol, i enlighet med de 
allmänna rättsprinciperna i artiklarna 7, 8, 
20, 21 och 47 i stadgan.

(3) Detta direktiv står i överensstämmelse 
med de grundläggande rättigheter och 
allmänna rättsliga principer som bland 
annat fastställs i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna. 
I artikel 35 i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna erkänns 
rätten till tillgång till hälsovård och 
medicinsk vård på de villkor som fastställs 
i nationell lagstiftning och praxis. Detta 
direktiv måste i synnerhet genomföras och 
tillämpas med vederbörlig respekt för
rätten till privat- och familjeliv, skydd av 
personuppgifter, likhet inför lagen och 
principen om icke-diskriminering, 
medlemsstaternas grundläggande etiska 
val och rätten till ett effektivt rättsmedel 
och en opartisk domstol, i enlighet med de 
allmänna rättsprinciperna i artiklarna 7, 8, 
20, 21 och 47 i stadgan.

Or. en

Motivering

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 
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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. 

Ändringsförslag 61
Anne Ferreira, Harlem Desir, Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(4) Folkhälsan och hälso- och sjukvården 
i medlemsstaterna är av allmänt intresse.
Hälso- och sjukvård i medlemsstaterna är 
en central del av Europas höga sociala 
skyddsnivå och bidrar till såväl social 
sammanhållning och rättvisa som en 
hållbar utveckling. Dess särskilda karaktär 
bör vid behov framhållas, men samtidigt 
hör den till den bredare ramen för tjänster 
av allmänt intresse.

Or. fr

Motivering

Hälso- och sjukvården har en viktig roll, vilket understryks av kommissionen, och man bör 
påminna om denna. Man bör även påminna om att den är av allmänt intresse och att den har 
en särskild karaktär på grund av dess uppdrag.

Ändringsförslag 62
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Som domstolen slagit fast flera gånger 
genom att erkänna tjänsternas särskilda 

(5) Som domstolen slagit fast flera gånger 
genom att erkänna tjänsternas särskilda 
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karaktär, faller alla typer av hälso- och 
sjukvård inom fördragets räckvidd.

karaktär, faller alla typer av 
gränsöverskridande tillhandahållande av 
hälso- och sjukvård inom fördragets 
räckvidd.

Or. nl

Motivering

EG-domstolen har bekräftat fördragets tillämplighet endast på gränsöverskridande hälso-
och sjukvårdstjänster. Således slog domstolen i Watts-målet C-372/04 fast att det är 
irrelevant att det brittiska National Health System är ett helt offentligt organ som finansieras 
av staten och som erbjuder fri hälso- och sjukvård. Relevant är den huvudsakliga 
transaktionen mellan fru Watts och det franska sjukhus där hon betalade för vård och således 
tog emot tjänster i den mening som avses i fördraget.

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

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Som domstolen slagit fast flera gånger 
genom att erkänna tjänsternas särskilda 
karaktär, faller alla typer av hälso- och 
sjukvård inom fördragets räckvidd.

(5) Som domstolen slagit fast flera gånger 
genom att erkänna tjänsternas särskilda 
karaktär, faller alla typer av hälso- och 
sjukvård inom fördragets räckvidd. 
Framför allt bör alla EU-medborgare som 
innehar det europeiska 
sjukförsäkringskortet i enlighet med 
principerna om solidaritet och 
ömsesidighet garanteras akutvård i vilken 
medlemsstat de än befinner sig och 
oavsett de ekonomiska kostnader som 
behandlingen medför för det behandlande 
sjukhuset eller för den stat eller den 
lokala myndighet som detta tillhör. Den 
medlemsstat där akutbehandlingen ägde 
rum bör i enlighet med 
ömsesidighetsprincipen stå för 
kostnaderna och därefter få full 
ersättning av den medlemsstat där 
patienten är försäkrad. 
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Or. it

Motivering

Även i detta direktiv måste man beakta framstegen med det europeiska sjukförsäkringskortet 
och bekräfta patienternas rätt att få akutvård var de än befinner sig och utan hinder av sina 
egna eller sin medlemsstats ekonomiska resurser.

Ändringsförslag 64
Adamos Adamou

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Som domstolen slagit fast flera gånger 
genom att erkänna tjänsternas särskilda 
karaktär, faller alla typer av hälso- och 
sjukvård inom fördragets räckvidd.

(5) Som domstolen slagit fast flera gånger 
genom att erkänna tjänsternas särskilda 
karaktär, faller alla typer av hälso- och 
sjukvård inom fördragets räckvidd. Enligt 
artikel 152 i fördraget har gemenskapen 
endast kompletterande befogenheter på 
folkhälsoområdet, där behörigheten i 
övrigt ligger hos medlemsstaterna, som 
kan ingå avtal sinsemellan i frågor om 
exempelvis gränsöverskridande 
patientvård. 

Or. el

Motivering

Enligt artikel 152 i EG-fördraget har medlemsstaterna exklusiv behörighet att bestämma hur 
hälso- och sjukvårdssystemen ska organiseras och finansieras och vad som ska anses vara 
hälso- och sjukvård. 
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Ändringsförslag 65
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Detta direktiv respekterar och 
inverkar inte negativt på 
medlemsstaternas frihet att bestämma 
vilken typ av hälso- och sjukvård de anser 
lämplig. Bestämmelserna i detta direktiv 
får inte tolkas på ett sådant sätt att de 
undergräver medlemsstaternas 
grundläggande etiska val, särskilt när det 
gäller skyddet av varje människas rätt till 
liv.

Or. en

Motivering

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. 

Ändringsförslag 66
Kartika Tamara Liotard

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) En del frågor som rör 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård, 
särskilt kostnadsersättning för vård som 
ges i en annan medlemsstat än den där 
vårdmottagaren är bosatt, har redan 

utgår
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behandlats av domstolen. Eftersom hälso-
och sjukvård undantogs från 
tillämpningsområdet för 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/123/EC av den 12 december 2006 
om tjänster på den inre marknaden är det 
viktigt att behandla denna fråga i en 
särskild gemenskapsrättsakt för att 
åstadkomma en mer allmän och effektiv 
tillämpning av de principer som 
domstolen utarbetat utifrån de enskilda 
fallen. 

Or. en

Motivering

Hälso- och sjukvård utelämnades på goda grunder från direktiv 2006/123/EG om tjänster på 
den inre marknaden – denna fråga bör inte omfattas av regleringen av den inre marknaden. 
Det finns ingen anledning att ta upp samma frågor (kostnadsersättning för hälso- och 
sjukvård som tillhandahålls i en annan medlemsstat, definition av sjukhusvård osv.) som 
förekommer i förslaget till direktiv om tjänster på den inre marknaden i det aktuella separata 
förslaget till direktiv om gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Medlemsstaterna är ensamt 
ansvariga för tillämpningen av EG-domstolens rättspraxis. Det finns ingen anledning att 
vidta ytterligare åtgärder.

Ändringsförslag 67
Claude Turmes, Margrete Auken

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Detta direktiv syftar till att fastställa 
allmänna bestämmelser för en säker, 
högkvalitativ och effektiv 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård i 
EU och att garantera patientrörlighet och 
frihet att tillhandahålla hälso- och 
sjukvård och en hög hälsoskyddsnivå, 
samtidigt som medlemsstaternas ansvar för 
att fastställa sjukförmåner samt organisera 
och tillhandahålla hälso- och sjukvård och 

(8) Detta direktiv syftar till att fastställa
regler för kostnadsersättning för hälso-
och sjukvård som tillhandahållits i en 
annan medlemsstat till patienter som valt 
att vända sig till en annan medlemsstat 
för att få vård där samt att möjliggöra 
samarbete mellan medlemsstater inom 
utvärdering av medicinska metoder, 
referensnätverk och e-hälsa, samtidigt 
som det nationella ansvaret för att 
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sociala förmåner, särskilt sjukförmåner,
respekteras fullt ut. 

organisera och tillhandahålla hälso- och 
sjukvård, i enlighet med principerna om 
allmän tillgång, solidaritet, överkomliga 
priser, tillgång på lika villkor överallt och 
demokratisk kontroll, respekteras fullt ut. 
Medlemsstaternas ansvar på hälso- och 
sjukvårdsområdet enligt fördraget, bland 
annat för att fastställa sjukförmåner samt 
organisera och tillhandahålla hälso- och 
sjukvård och sociala förmåner, särskilt 
sjukförmåner, respekteras fullt ut.

Or. en

Ändringsförslag 68
Kartika Tamara Liotard

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Detta direktiv syftar till att fastställa 
allmänna bestämmelser för en säker, 
högkvalitativ och effektiv 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård i 
EU och att garantera patientrörlighet och 
frihet att tillhandahålla hälso- och 
sjukvård och en hög hälsoskyddsnivå, 
samtidigt som medlemsstaternas ansvar för 
att fastställa sjukförmåner samt organisera 
och tillhandahålla hälso- och sjukvård och 
sociala förmåner, särskilt sjukförmåner, 
respekteras fullt ut. 

(8) Detta direktiv syftar till att komplettera 
förordning (EEG) nr 1408/71 och dess 
efterföljare, förordning (EG) nr 883/2004, 
när det gäller att tillhandahålla en säker, 
högkvalitativ och effektiv 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård i 
EU och att garantera tillämpning av 
patienträttigheter inom ramen för
patientrörlighet och en hög 
hälsoskyddsnivå, samtidigt som 
medlemsstaternas ansvar för att fastställa 
sjukförmåner samt organisera och 
tillhandahålla hälso- och sjukvård och 
sociala förmåner, särskilt sjukförmåner, 
respekteras fullt ut. 

Or. en

Motivering

The directive should focus on ensuring clarity for European residents about their rights and 
entitlements in the context of cross-border health care in order to ensure legal certainty, 
especially as regards the application of patients' rights´. The regulation on the coordination 
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of social security systems already provides a Community framework on patient mobility 
within the EU and the EEA. It should be complemented by this directive with a view to 
ensuring the application of patients' rights and improved information and transparency 
concerning the use of healthcare in another Member State.

Ändringsförslag 69
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Detta direktiv syftar till att fastställa 
allmänna bestämmelser för en säker, 
högkvalitativ och effektiv 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård i 
EU och att garantera patientrörlighet och
frihet att tillhandahålla hälso- och 
sjukvård och en hög hälsoskyddsnivå, 
samtidigt som medlemsstaternas ansvar för 
att fastställa sjukförmåner samt organisera 
och tillhandahålla hälso- och sjukvård och
sociala förmåner, särskilt sjukförmåner, 
respekteras fullt ut. 

(8) Detta direktiv syftar till att fastställa 
allmänna bestämmelser för en säker, 
högkvalitativ och effektiv 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård i 
EU när det gäller både patientrörlighet och 
en hög hälsoskyddsnivå, samtidigt som 
medlemsstaternas ansvar för att fastställa 
sjukförmåner samt organisera och 
tillhandahålla hälso- och sjukvård, liksom
sociala förmåner, särskilt sjukförmåner, 
respekteras fullt ut.

Or. en

Motivering

Förslaget till direktiv gäller bara patientrörlighet och inte fri rörlighet för 
tjänsteleverantörer.

Ändringsförslag 70
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Detta direktiv syftar till att fastställa 
allmänna bestämmelser för en säker, 
högkvalitativ och effektiv 

(8) Detta direktiv syftar till att fastställa 
allmänna bestämmelser för en säker, 
högkvalitativ och effektiv 
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gränsöverskridande hälso- och sjukvård i 
EU och att garantera patientrörlighet och 
frihet att tillhandahålla hälso- och 
sjukvård och en hög hälsoskyddsnivå, 
samtidigt som medlemsstaternas ansvar för 
att fastställa sjukförmåner samt organisera 
och tillhandahålla hälso- och sjukvård och 
sociala förmåner, särskilt sjukförmåner, 
respekteras fullt ut. 

gränsöverskridande hälso- och sjukvård i 
EU när det gäller patientrörlighet och en 
hög hälsoskyddsnivå, samtidigt som 
medlemsstaternas ansvar för att fastställa 
sjukförmåner samt organisera och 
tillhandahålla hälso- och sjukvård och 
sociala förmåner, särskilt sjukförmåner, 
respekteras fullt ut.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att förtydliga att detta direktiv inte är avsett att omfatta fri 
rörlighet för eller fritt tillhandahållande av tjänster.

Ändringsförslag 71
Colm Burke

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Detta direktiv syftar till att fastställa 
allmänna bestämmelser för en säker, 
högkvalitativ och effektiv 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård i 
EU och att garantera patientrörlighet och 
frihet att tillhandahålla hälso- och sjukvård 
och en hög hälsoskyddsnivå, samtidigt som 
medlemsstaternas ansvar för att fastställa 
sjukförmåner samt organisera och 
tillhandahålla hälso- och sjukvård och 
sociala förmåner, särskilt sjukförmåner, 
respekteras fullt ut. 

(8) Detta direktiv syftar till att fastställa 
allmänna bestämmelser för en säker, 
högkvalitativ och effektiv 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård i 
EU, att garantera patientrörlighet och frihet 
att tillhandahålla hälso- och sjukvård och 
en hög hälsoskyddsnivå samt att 
underlätta tillhandahållandet av 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård, 
samtidigt som medlemsstaternas ansvar för 
att fastställa sjukförmåner samt organisera 
och tillhandahålla hälso- och sjukvård och 
sociala förmåner, särskilt sjukförmåner, 
respekteras fullt ut.

Or. en
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Motivering

I lagstiftning som handlar om tillämpningen av patienträttigheter i gränsöverskridande hälso-
och sjukvård bör man tydligt erkänna fördelarna med gränsöverskridande hälso- och 
sjukvård under vissa omständigheter. Detta gäller särskilt sällsynta sjukdomar där det kanske 
inte finns tillgång till kvalitetsbehandling i en viss medlemsstat.

Ändringsförslag 72
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Detta direktiv syftar till att fastställa 
allmänna bestämmelser för en säker, 
högkvalitativ och effektiv 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård i 
EU och att garantera patientrörlighet och 
frihet att tillhandahålla hälso- och sjukvård 
och en hög hälsoskyddsnivå, samtidigt som 
medlemsstaternas ansvar för att fastställa 
sjukförmåner samt organisera och 
tillhandahålla hälso- och sjukvård och 
sociala förmåner, särskilt sjukförmåner, 
respekteras fullt ut. 

(8) Detta direktiv syftar till att fastställa 
allmänna bestämmelser för en säker, 
högkvalitativ och effektiv 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård i 
EU och att tillåta patientrörlighet på vissa 
villkor och frihet att tillhandahålla hälso-
och sjukvård och en hög hälsoskyddsnivå, 
samtidigt som medlemsstaternas ansvar för 
att fastställa sjukförmåner samt organisera 
och ge hälso- och sjukvård och sociala 
förmåner, särskilt sjukförmåner, 
respekteras fullt ut.

Or. fr

Motivering

Medborgarnas rätt att få vård nära sig bör bekräftas på nytt, men patientrörligheten bör 
uppfylla vissa villkor.

Den andra delen av ändringsförslaget handlar om att återinföra formuleringen från 
bestämmelserna i fördragen.
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Ändringsförslag 73
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Detta direktiv syftar till att fastställa 
allmänna bestämmelser för en säker, 
högkvalitativ och effektiv 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård i 
EU och att garantera patientrörlighet och 
frihet att tillhandahålla hälso- och sjukvård 
och en hög hälsoskyddsnivå, samtidigt som 
medlemsstaternas ansvar för att fastställa 
sjukförmåner samt organisera och 
tillhandahålla hälso- och sjukvård och 
sociala förmåner, särskilt sjukförmåner, 
respekteras fullt ut. 

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. de

Ändringsförslag 74
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Detta direktiv om tillämpningen av 
patienträttigheter vid gränsöverskridande 
hälso- och sjukvård gäller alla former av 
hälso- och sjukvård. Som bekräftats av 
domstolen innebär varken deras särart eller 
det sätt på vilket de organiseras eller 
finansieras att de kan undantas från den 
grundläggande principen om fri rörlighet. 
Avseende långtidsvård gäller direktivet 
inte hjälp och stöd till familjer och enskilda 
personer som under en längre period har 
särskilda behov. Det tillämpas exempelvis 
inte på äldreboende eller stöd till äldre 
eller barn som ges av socialarbetare, 
frivilliga eller andra yrkesverskamma än 

(9) Detta direktiv om tillämpningen av 
patienträttigheter vid gränsöverskridande 
hälso- och sjukvård gäller alla former av 
hälso- och sjukvård. Som bekräftats av 
domstolen innebär varken deras särart eller 
det sätt på vilket de organiseras eller 
finansieras att de kan undantas från den 
grundläggande principen om fri rörlighet.
Avseende långtidsvård gäller direktivet 
inte hjälp och stöd till familjer och enskilda 
personer som under en längre period har 
särskilda vård- stöd- omsorgs- eller 
hjälpbehov, i den mån det handlar om 
vårdförmåner eller bidrag från ett 
socialförsäkringssystem. Det handlar 
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hälso- eller sjukvårdspersonal. framför allt om tjänster i samband med 
långtidsvård som anses nödvändiga för att 
de vårdbehövande ska kunna leva ett så 
aktivt och självständigt liv som möjligt.
Hit hör framför allt grundläggande 
vårdtjänster (exempelvis badning och 
duschning, på- och avklädning, delning 
av mat och matning, hjälp att stiga upp 
och gå till sängs, hjälp att gå och stå och 
hjälp att gå på toaletten och att tömma 
blåsa och tarm), hushållstjänster 
(exempelvis städning, uppvärmning av 
bostaden, diskning, matlagning, inköp, 
myndighetsärenden och besök vid sociala 
arrangemang) samt medicinsk vård (byte 
av förband, smärtbehandling, 
läkemedelsintag osv.). Direktivet gäller 
exempelvis inte vård i långtidsboenden 
(”vårdhem”) eller i servicebostäder. 

Or. de

Motivering

Jag anser det riktigt att förslaget i skäl 9 i princip utgår från ett undantag för 
långtidsvårdtjänster, eftersom inte bara det solidariska upplägget utan även organisationen, 
förvaltningen och finansieringen av framför allt dessa förmåner och tjänster avsedda för 
(långtids)vårdberoende personer skiljer sig kraftigt åt mellan de olika medlemsstaterna.
Genom mitt förslag till formulering skapas större rättslig klarhet och tydligare avgränsning.

Ändringsförslag 75
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Detta direktiv om tillämpningen av 
patienträttigheter vid gränsöverskridande 
hälso- och sjukvård gäller alla former av 
hälso- och sjukvård. Som bekräftats av 
domstolen innebär varken deras särart 
eller det sätt på vilket de organiseras eller 
finansieras att de kan undantas från den 

(9) Detta direktiv om tillämpningen av 
patienträttigheter vid gränsöverskridande 
hälso- och sjukvård gäller enskilda 
patienter som bestämmer sig för att söka 
vård i en annan medlemsstat än den där 
de är försäkrade. Följaktligen gäller det
alla former av hälso- och sjukvård.
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grundläggande principen om fri rörlighet.
Avseende långtidsvård gäller direktivet 
inte hjälp och stöd till familjer och enskilda 
personer som under en längre period har 
särskilda behov. Det tillämpas exempelvis 
inte på äldreboende eller stöd till äldre eller 
barn som ges av socialarbetare, frivilliga 
eller andra yrkesverskamma än hälso- eller 
sjukvårdspersonal.

Avseende långtidsvård gäller direktivet 
inte hjälp och stöd till familjer och enskilda 
personer som under en längre period har 
särskilda behov. Det tillämpas exempelvis 
inte på äldreboende eller stöd till äldre eller 
barn som ges av socialarbetare, frivilliga 
eller andra yrkesverksamma än hälso- eller 
sjukvårdspersonal.

Or. fr

Motivering

Man bör precisera vilken typ av patient som direktivet gäller.

Kommissionen hänvisar till EG-domstolens rättspraxis, men den går längre än vad som 
föreskrivs i rättspraxisen. Genom att kräva fri rörlighet i samband med rätten till hälsa och 
närliggande hälso- och sjukvård är risken stor att patienterna tvingas förflytta sig för att få 
vård.

Ändringsförslag 76
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Detta direktiv om tillämpningen av 
patienträttigheter vid gränsöverskridande 
hälso- och sjukvård gäller alla former av 
hälso- och sjukvård. Som bekräftats av 
domstolen innebär varken deras särart eller 
det sätt på vilket de organiseras eller 
finansieras att de kan undantas från den 
grundläggande principen om fri rörlighet. 
Avseende långtidsvård gäller direktivet 
inte hjälp och stöd till familjer och enskilda 
personer som under en längre period har 
särskilda behov. Det tillämpas exempelvis 
inte på äldreboende eller stöd till äldre 
eller barn som ges av socialarbetare, 
frivilliga eller andra yrkesverskamma än 
hälso- eller sjukvårdspersonal.

(9) Detta direktiv om tillämpningen av 
patienträttigheter vid gränsöverskridande 
hälso- och sjukvård gäller alla former av 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård. 
Som bekräftats av domstolen innebär 
varken deras särart eller det sätt på vilket 
de organiseras eller finansieras att de kan 
undantas från den grundläggande principen 
om fri rörlighet. Avseende långtidsvård 
gäller direktivet inte hjälp och stöd till 
familjer och enskilda personer som under 
en längre period har särskilda behov som 
inte är av strikt medicinsk karaktär. Det 
tillämpas exempelvis inte på tjänster som 
normalt tillhandahålls i äldreboenden 
eller på stöd till äldre eller barn och inte 
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heller på vård av funktionshindrade.

Or. nl

Motivering

Typen av tjänst är ett tydligare särskiljande kriterium än en beskrivning av dem som 
tillhandahåller tjänsten. Förutom vårdbehovets längd är även den strikt medicinska 
karaktären en särskiljande faktor i fråga om tjänster som inte är att betrakta som hälso- och 
sjukvårdstjänster. Vård av funktionshindrade är i likhet med äldre- och barnomsorg ett 
typiskt exempel på långtidsvård som inte brukar betraktas som en hälso- och sjukvårdstjänst.

Ändringsförslag 77
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I detta direktiv avses med 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
följande sätt att tillhandahålla hälso- och 
sjukvård:

(10) I detta direktiv avses med 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
endast användning av hälso- och sjukvård 
utomlands.

– Användning av hälso- och sjukvård 
utomlands (dvs. patienten beger sig till en 
vårdgivare i en annan medlemsstat för att 
få behandling); det är detta som kallas 
patientrörlighet.

– Gränsöverskridande tillhandahållande 
av hälso- och sjukvård (dvs. (dvs. 
tillhandahållande av tjänster från en 
medlemsstat till en annan), t.ex. 
telemedicin, fjärrdiagnoser, utskrivning 
av läkemedelsrecept på distans och 
laboratorietjänster.
– Etablering av vårdgivaren (dvs. en 
vårdgivare etablerar sig i en annan 
medlemsstat).
– Tillfällig närvaro av personer (dvs. 
rörlighet för hälso- och sjukvårdspersonal 
när de t.ex. under en viss period vistas i 
patientens medlemstat för att ge vård).
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Or. de

Ändringsförslag 78
Claude Turmes, Margrete Auken

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I detta direktiv avses med 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
följande sätt att tillhandahålla hälso- och 
sjukvård:

(10) I detta direktiv avses med 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
användning av hälso- och sjukvård i en 
annan medlemsstat än den där den 
patient som beger sig till en annan 
medlemsstat för att få hälso- och sjukvård 
har sin hemvist.

– Användning av hälso- och sjukvård 
utomlands (dvs. patienten beger sig till en 
vårdgivare i en annan medlemsstat för att 
få behandling); det är detta som kallas 
patientrörlighet.
– Gränsöverskridande tillhandahållande 
av hälso- och sjukvård (dvs. (dvs. 
tillhandahållande av tjänster från en 
medlemsstat till en annan), t.ex. 
telemedicin, fjärrdiagnoser, utskrivning 
av läkemedelsrecept på distans och 
laboratorietjänster.
– Etablering av vårdgivaren (dvs. en 
vårdgivare etablerar sig i en annan 
medlemsstat).
– Tillfällig närvaro av personer (dvs. 
rörlighet för hälso- och sjukvårdspersonal 
när de t.ex. under en viss period vistas i 
patientens medlemstat för att ge vård).

Or. en
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Ändringsförslag 79
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I detta direktiv avses med 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
följande sätt att tillhandahålla hälso- och 
sjukvård:

(10) I detta direktiv avses med 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
endast användning av hälso- och sjukvård 
utomlands (dvs. patienten beger sig 
självmant till en vårdgivare i en annan 
medlemsstat för att få behandling); det är 
detta som kallas patientrörlighet.

– Användning av hälso- och sjukvård 
utomlands (dvs. patienten beger sig till en 
vårdgivare i en annan medlemsstat för att 
få behandling); det är detta som kallas 
patientrörlighet.

– Gränsöverskridande tillhandahållande 
av hälso- och sjukvård (dvs. (dvs. 
tillhandahållande av tjänster från en 
medlemsstat till en annan), t.ex. 
telemedicin, fjärrdiagnoser, utskrivning 
av läkemedelsrecept på distans och 
laboratorietjänster.
– Etablering av vårdgivaren (dvs. en 
vårdgivare etablerar sig i en annan 
medlemsstat).
– Tillfällig närvaro av personer (dvs. 
rörlighet för hälso- och sjukvårdspersonal 
när de t.ex. under en viss period vistas i 
patientens medlemstat för att ge vård).

Or. en

Motivering

Förslaget till direktiv gäller endast patientrörlighet. Därför bör begreppet 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård begränsas till patientrörlighet.
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Ändringsförslag 80
Kartika Tamara Liotard

Förslag till direktiv
Skäl 10 – strecksatserna 2–4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Gränsöverskridande tillhandahållande 
av hälso- och sjukvård (dvs. (dvs. 
tillhandahållande av tjänster från en 
medlemsstat till en annan), t.ex. 
telemedicin, fjärrdiagnoser, utskrivning 
av läkemedelsrecept på distans och 
laboratorietjänster.

utgår

– Etablering av vårdgivaren (dvs. en 
vårdgivare etablerar sig i en annan 
medlemsstat).
– Tillfällig närvaro av personer (dvs. 
rörlighet för hälso- och sjukvårdspersonal 
när de t.ex. under en viss period vistas i 
patientens medlemstat för att ge vård).

Or. en

Motivering

Denna rättsakt bör endast inriktas på patientrörlighet. Rörlighet för tjänster och personal 
inom hälso- och sjukvård bör utelämnas.

Ändringsförslag 81
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I detta direktiv avses med 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
följande sätt att tillhandahålla hälso- och 
sjukvård:

(10) I detta direktiv avses med 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård:

– Användning av hälso- och sjukvård 
utomlands (dvs. patienten beger sig till en 

– En situation där patienten fysiskt beger 
sig till en vårdgivare i en annan 
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vårdgivare i en annan medlemsstat för att 
få behandling); det är detta som kallas 
patientrörlighet.

medlemsstat än den där han eller hon är 
socialförsäkrad, för att där ta emot hälso-
och sjukvårdstjänster; det är detta som 
kallas patientrörlighet.

– Gränsöverskridande tillhandahållande 
av hälso- och sjukvård (dvs. (dvs. 
tillhandahållande av tjänster från en 
medlemsstat till en annan), t.ex. 
telemedicin, fjärrdiagnoser, utskrivning av 
läkemedelsrecept på distans och 
laboratorietjänster.

– En situation där hälso- och 
sjukvårdstjänsten, virtuellt eller på annat 
sätt, färdas över gränserna: patienten 
beger sig inte fysiskt till en annan 
medlemsstat men får ändå hälso- och 
sjukvård från en annan medlemsstat än 
den där han eller hon är socialförsäkrad, 
exempelvis telekirurgi, medicinsk 
rådgivning, utskrivning av 
läkemedelsrecept och laboratorietjänster 
på distans; det är detta som kallas 
fjärrdiagnoser.

– Etablering av vårdgivaren (dvs. en 
vårdgivare etablerar sig i en annan 
medlemsstat).

– Etablering av vårdgivaren (dvs. en 
vårdgivare etablerar sig i en annan 
medlemsstat). 

– Tillfällig närvaro av personer (dvs. 
rörlighet för hälso- och sjukvårdspersonal 
när de t.ex. under en viss period vistas i 
patientens medlemstat för att ge vård).

– Tillfällig närvaro av personer (dvs. 
rörlighet för hälso- och sjukvårdspersonal 
när de t.ex. under en viss period vistas i 
patientens medlemsstat för att ge vård).

– Köp av hälso- och sjukvårdsprodukter, 
exempelvis medicinsk utrustning och 
läkemedel, i en annan medlemsstat än den 
där patienten är socialförsäkrad. Detta 
kan, men behöver inte, innebära att 
patienten fysiskt beger sig till den berörda 
medlemsstaten.

Or. nl

Motivering

Den första delen av ändringsförslaget syftar till en bättre formulering. Den andra delen 
handlar om köp av hälso- och sjukvårdsprodukter, som behandlats bland annat i 
Deckerdomen och som förtjänar att tas upp i ett direktiv som syftar till att kodifiera Kohll-
och Deckerdomarna. Den tredje delen är ett förtydligande.
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Ändringsförslag 82
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv
Skäl 10 – strecksatserna 3 och 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Etablering av vårdgivaren (dvs. en 
vårdgivare etablerar sig i en annan 
medlemsstat).

utgår

– Tillfällig närvaro av personer (dvs. 
rörlighet för hälso- och sjukvårdspersonal 
när de t.ex. under en viss period vistas i 
patientens medlemstat för att ge vård).

Or. es

Motivering

Begreppet gränsöverskridande hälso- och sjukvård uppfattas som att det omfattar rörligheten 
för såväl patienterna som för de hälso- och sjukvårdstjänster som kan ges på distans. Det är 
inte lämpligt att nämna rörligheten för hälso- och sjukvårdspersonal eller vårdgivare i denna 
artikel.

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

Förslag till direktiv
Skäl 10 – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Tillhandahållande av akutvård och, 
enligt ett annat system, tillhandahållande 
av vård för utvalda patienter som beger 
sig till en annan medlemsstat (”den 
behandlande medlemsstaten”) för en 
planerad behandling.

Or. it
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Motivering

Även i detta direktiv måste man beakta framstegen med det europeiska sjukförsäkringskortet 
och bekräfta patienternas rätt att få akutvård var de än befinner sig och utan hinder av sina 
egna eller sin medlemsstats ekonomiska resurser.

Ändringsförslag 84
Kathy Sinnott

Förslag till direktiv
Skäl 10 – strecksats 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Räddningstjänst som tar emot samtal till 
det europeiska nödnumret 112 och 
behandlar olycks- och katastrofoffer, 
särskilt i gränsområden.

Or. en

Motivering

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

Behovet av en snabb utryckning i nödsituationer i gränsområden kommer att kräva ett brett 
samarbete mellan medlemsstaterna och deras räddningstjänster på regional nivå.

Ändringsförslag 85
Kartika Tamara Liotard

Förslag till direktiv
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) I detta direktiv avses med 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
dessutom räddningstjänster som tar emot 
samtal till det europeiska nödnumret 112 
och behandlar olycks- och katastrofoffer, 
särskilt i gränsområden.
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Or. en

Ändringsförslag 86
Claude Turmes, Margrete Auken

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Som medlemsstaterna erkänt i rådets 
slutsatser om gemensamma värderingar 
och principer i Europeiska unionens hälso-
och sjukvårdssystem finns det ett antal 
principer som används inom hälso- och 
sjukvården i hela EU. Dessa principer 
gäller kvalitet, säkerhet, vård som vilar på 
vetenskaplig grund och etik, 
patientdeltagande, prövning, den 
grundläggande rätten till personlig 
integritet vid behandling av 
personuppgifter och konfidentialitet. 
Patienter, hälso- och sjukvårdspersonal och 
de myndigheter som ansvar för hälso- och 
sjukvårdsmyndigheterna måste kunna ha 
tilltro till att dessa gemensamma principer 
respekteras och att det finns strukturer som 
gör det möjligt att tillämpa dem i hela 
Europeiska unionen. Det bör därför vara 
myndigheterna i den medlemsstat där 
vården ges som ska se till att principerna 
tillämpas. Detta är nödvändigt för att 
patienterna ska få förtroende för 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård, 
som i sig behövs för att uppnå 
patientrörlighet och fri rörlighet för hälso-
och sjukvårdstjänster på den inre 
marknaden och en hög hälsoskyddsnivå. 

(11) Som medlemsstaterna erkänt i rådets 
slutsatser om gemensamma värderingar 
och principer i Europeiska unionens hälso-
och sjukvårdssystem finns det ett antal 
principer som används inom hälso- och 
sjukvården i hela EU. Dessa principer 
gäller kvalitet, säkerhet, vård som vilar på 
vetenskaplig grund och etik, 
patientdeltagande, prövning, den 
grundläggande rätten till personlig 
integritet vid behandling av 
personuppgifter och konfidentialitet. 
Patienter, hälso- och sjukvårdspersonal och 
hälso- och sjukvårdsmyndigheterna måste 
kunna ha tilltro till att dessa gemensamma 
principer respekteras och att det finns 
strukturer som gör det möjligt att tillämpa 
dem i hela Europeiska unionen. Det bör 
därför vara myndigheterna i den 
medlemsstat där vården ges som ska se till 
att principerna tillämpas. Detta är 
nödvändigt för att patienterna ska få 
förtroende för gränsöverskridande hälso-
och sjukvård, som i sig behövs för att 
uppnå patientrörlighet och fri rörlighet för 
hälso- och sjukvårdstjänster på den inre 
marknaden och en hög hälsoskyddsnivå. 
Trots dessa gemensamma värderingar får 
medlemsstaterna ändå fatta olika beslut 
på etiska grunder när det gäller vissa 
behandlingars tillgänglighet och de 
konkreta villkoren för tillgång. Detta 
direktiv får inte påverka den etiska 
mångfalden. Det får inte tvinga 
medlemsstater att göra behandlingar och 
tjänster tillgängliga inom sina gränser 
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eller ersätta kostnader för sådana 
behandlingar (som tillhandahållits i en 
annan medlemsstat) som inte är tillåtna 
enligt nationella lagar, bestämmelser och 
uppförandekoder för hälso- och 
sjukvårdspersonal.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Som medlemsstaterna erkänt i rådets 
slutsatser om gemensamma värderingar 
och principer i Europeiska unionens hälso-
och sjukvårdssystem finns det ett antal 
principer som används inom hälso- och 
sjukvården i hela EU. Dessa principer 
gäller kvalitet, säkerhet, vård som vilar på 
vetenskaplig grund och etik, 
patientdeltagande, prövning, den 
grundläggande rätten till personlig 
integritet vid behandling av 
personuppgifter och konfidentialitet. 
Patienter, hälso- och sjukvårdspersonal och 
de myndigheter som ansvar för hälso- och 
sjukvårdsmyndigheterna måste kunna ha 
tilltro till att dessa gemensamma principer 
respekteras och att det finns strukturer som 
gör det möjligt att tillämpa dem i hela 
Europeiska unionen. Det bör därför vara 
myndigheterna i den medlemsstat där 
vården ges som ska se till att principerna 
tillämpas. Detta är nödvändigt för att 
patienterna ska få förtroende för 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård, 
som i sig behövs för att uppnå 
patientrörlighet och fri rörlighet för hälso-
och sjukvårdstjänster på den inre 
marknaden och en hög hälsoskyddsnivå. 

(11) Som medlemsstaterna erkänt i rådets 
slutsatser om gemensamma värderingar 
och principer i Europeiska unionens hälso-
och sjukvårdssystem finns det ett antal 
principer som används inom hälso- och 
sjukvården i hela EU. Dessa principer 
gäller kvalitet, säkerhet, vård som vilar på 
vetenskaplig grund och etik, 
patientdeltagande, prövning, den 
grundläggande rätten till personlig 
integritet vid behandling av 
personuppgifter och konfidentialitet. 
Patienter, hälso- och sjukvårdspersonal och 
hälso- och sjukvårdsmyndigheterna måste 
kunna ha tilltro till att dessa gemensamma 
principer respekteras och att det finns 
strukturer som gör det möjligt att tillämpa 
dem i hela Europeiska unionen. Det bör 
därför vara myndigheterna i den 
medlemsstat där vården ges som ska se till 
att principerna tillämpas. Detta är 
nödvändigt för att patienterna ska få 
förtroende för gränsöverskridande hälso-
och sjukvård, som i sig behövs för att 
uppnå patientrörlighet och fri rörlighet för 
hälso- och sjukvårdstjänster på den inre 
marknaden och en hög hälsoskyddsnivå. 
Trots dessa gemensamma värderingar får 
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medlemsstaterna ändå fatta olika beslut 
på etiska grunder när det gäller vissa 
behandlingars tillgänglighet och de 
konkreta villkoren för tillgång. Detta 
direktiv får inte påverka den etiska 
mångfalden. Det får inte tvinga 
medlemsstater att göra behandlingar och 
tjänster tillgängliga inom sina gränser 
eller ersätta kostnader för sådana 
behandlingar (som tillhandahållits i en 
annan medlemsstat) som inte är tillåtna 
enligt nationella lagar, bestämmelser och 
uppförandekoder för hälso- och 
sjukvårdspersonal.

Or. en

Motivering

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. 

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

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Som medlemsstaterna erkänt i rådets 
slutsatser om gemensamma värderingar 
och principer i Europeiska unionens hälso-
och sjukvårdssystem finns det ett antal 
principer som används inom hälso- och 
sjukvården i hela EU. Dessa principer 
gäller kvalitet, säkerhet, vård som vilar på 
vetenskaplig grund och etik, 
patientdeltagande, prövning, den 

(11) Som medlemsstaterna erkänt i rådets 
slutsatser om gemensamma värderingar 
och principer i Europeiska unionens hälso-
och sjukvårdssystem finns det ett antal 
principer som används inom hälso- och 
sjukvården i hela EU. Dessa principer 
gäller kvalitet, säkerhet, vård som vilar på 
vetenskaplig grund och etik, 
patientdeltagande, prövning, den 
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grundläggande rätten till personlig 
integritet vid behandling av 
personuppgifter och konfidentialitet. 
Patienter, hälso- och sjukvårdspersonal och 
de myndigheter som ansvar för hälso- och 
sjukvårdsmyndigheterna måste kunna ha 
tilltro till att dessa gemensamma principer 
respekteras och att det finns strukturer som 
gör det möjligt att tillämpa dem i hela 
Europeiska unionen. Det bör därför vara 
myndigheterna i den medlemsstat där 
vården ges som ska se till att principerna 
tillämpas. Detta är nödvändigt för att 
patienterna ska få förtroende för 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård, 
som i sig behövs för att uppnå 
patientrörlighet och fri rörlighet för hälso-
och sjukvårdstjänster på den inre 
marknaden och en hög hälsoskyddsnivå. 

grundläggande rätten till personlig 
integritet vid behandling av 
personuppgifter och konfidentialitet. 
Patienter, hälso- och sjukvårdspersonal och 
hälso- och sjukvårdsmyndigheterna måste 
kunna ha tilltro till att dessa gemensamma 
principer respekteras och att det finns
strukturer som gör det möjligt att tillämpa 
dem i hela Europeiska unionen. Det bör 
därför vara myndigheterna i den 
medlemsstat där vården ges som ska se till 
att principerna tillämpas och att 
behandling under alla omständigheter ges 
i akutfall. Detta är nödvändigt för att 
patienterna ska få förtroende för 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård, 
som i sig behövs för att uppnå 
patientrörlighet och fri rörlighet för hälso-
och sjukvårdstjänster på den inre 
marknaden och en hög hälsoskyddsnivå. 

Or. it

Motivering

Även i detta direktiv måste man beakta framstegen med det europeiska sjukförsäkringskortet 
och bekräfta patienternas rätt att få akutvård var de än befinner sig och utan hinder av sina 
egna eller sin medlemsstats ekonomiska resurser. 

Ändringsförslag 89
Umberto Guidoni

Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) All medicinsk vård, förutom den 
mest grundläggande, kräver en allt mer 
invecklad organisation. Vårdens kvalitet 
beror på övergripande faktorer som 
personalens utbildningsnivå, tekniska och 
infrastrukturella krav, organisation samt 
tillgängliga resurser.
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Or. en

Motivering

All medicinsk vård är mer eller mindre invecklad, från en helt grundläggande nivå, som kan 
utföras med en enkel behandling och som inte kräver någon organisation, till mer och mer 
invecklade processer som kräver många olika behandlingar, olika experter och ibland olika 
miljöer.

Ändringsförslag 90
Umberto Guidoni

Förslag till direktiv
Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11b) Den information som är tillgänglig 
för patienterna måste vara korrekt och 
insynsvänlig och visa vilka certifieringar 
som mottagits och erkänts av varje 
medlemsstat, även eventuella indikationer 
på bristande säkerhet och kvalitet inom de 
tjänster som tillhandahålls, på ett sätt som 
är förståeligt även för lekmän. 

Or. en

Motivering

Patienter måste på olika sätt kunna få korrekt och insynsvänlig information som på 
lekmannanivå visar vilka certifieringar som mottagits och erkänts av varje medlemsstat som 
är ansvarig för denna information. Detta ska betraktas som ett grundläggande villkor för att 
ackrediteras av den berörda instansen i detta land.
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Ändringsförslag 91
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Det är omöjligt att på förhand känna 
till om en viss vårdgivare kommer att 
erbjuda hälso- och sjukvård till patienter 
från andra medlemsstater eller från den 
egna medlemsstaten. För att friheten att 
tillhandahålla och utnyttja 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
ska kunna garanteras, vilket är syftet med 
detta direktiv, måste därför kravet på att 
hälso- och sjukvården ska ges enligt 
gemensamma principer och tydliga 
kvalitets- och säkerhetsnormer gälla för 
alla typer av vård. Medlemsstaternas 
myndigheter måste respektera de 
gemensamma övergripande värderingarna 
allmängiltighet, tillgång till vård av god 
kvalitet, rättvisa och solidaritet, som såväl
EU:s institutioner som medlemsstaterna 
erkänner som värderingar som är 
gemensamma för hälso- och 
sjukvårdssystemen i hela EU. 
Medlemsstaterna måste också se till att 
dessa värderingar respekteras när det gäller 
patienter och medborgare från andra 
medlemsstater och att alla patienter 
behandlas lika på grundval av deras 
vårdbehov snarare än i vilken medlemsstat 
de är socialförsäkrade. Medlemsstaterna 
måste samtidigt respektera principerna om 
fri rörlighet på den inre marknaden, icke-
diskriminering bl.a. med avseende på 
nationalitet (eller om det gäller juridiska 
personer, med avseende på den 
medlemsstat där de är etablerade), behov 
och proportionalitet i fråga om eventuella 
begränsningar av den fria rörligheten. Det 
finns dock ingenting i detta direktiv som 
kräver att vårdgivarna ska godkänna 
planerad vård eller prioritera patienter från 
andra medlemsstater till nackdel för andra 

(12) Det är omöjligt att på förhand känna 
till om en viss vårdgivare kommer att 
erbjuda hälso- och sjukvård till patienter 
från andra medlemsstater eller från den 
egna medlemsstaten. Därför måste kravet 
på att hälso- och sjukvården ska ges enligt 
gemensamma principer och tydliga 
kvalitets- och säkerhetsnormer gälla för 
alla typer av vård. Detta är nödvändigt för 
att friheten att tillhandahålla och utnyttja 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
ska kunna garanteras. Medlemsstaternas 
myndigheter måste respektera de 
gemensamma övergripande värderingarna 
allmängiltighet, tillgång till vård av god 
kvalitet, rättvisa och solidaritet. Detta är 
värderingar som erkänns gemensamt 
både av EU:s institutioner och av samtliga 
medlemsstaters hälso- och 
sjukvårdssystem. Medlemsstaterna måste 
också se till att dessa värderingar 
respekteras när det gäller patienter och 
medborgare från andra medlemsstater och 
att alla patienter behandlas lika på grundval 
av deras vårdbehov snarare än i vilken 
medlemsstat de är socialförsäkrade. 
Medlemsstaterna måste samtidigt 
respektera principerna om fri rörlighet på 
den inre marknaden, om icke-
diskriminering bl.a. med avseende på 
nationalitet och etableringsort och om 
behov och proportionalitet i fråga om 
eventuella begränsningar av den fria 
rörligheten. Detta innebär att det inte finns 
någonting i detta direktiv som kräver att 
vårdgivarna ska godkänna planerad vård 
för patienter från andra medlemsstater eller 
att de alltid ska ta ut samma pris som för
inhemska patienter. Hinder för den fria 
rörligheten kan tillåtas av tvingande 
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patienter med liknande vårdbehov, t.ex. 
genom längre väntetid för behandling. 

hänsyn till allmänintresset, exempelvis om 
patientflödet undergräver eller hotar att 
undergräva hälso- och sjukvårdsystemets 
kapacitet eller finansiella balans. 

Or. nl

Motivering

Första delen: bättre formulering. Andra delen: även här måste man väga in tvingande hänsyn 
till allmänintresset med koppling till medlemsstatens behörighet att organisera och finansiera 
sitt vårdsystem (se bland annat rättspraxis i Ferlinidomen).

Ändringsförslag 92
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Det är omöjligt att på förhand känna 
till om en viss vårdgivare kommer att 
erbjuda hälso- och sjukvård till patienter 
från andra medlemsstater eller från den 
egna medlemsstaten. För att friheten att 
tillhandahålla och utnyttja 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
ska kunna garanteras, vilket är syftet med 
detta direktiv, måste därför kravet på att 
hälso- och sjukvården ska ges enligt 
gemensamma principer och tydliga 
kvalitets- och säkerhetsnormer gälla för 
alla typer av vård. Medlemsstaternas 
myndigheter måste respektera de 
gemensamma övergripande värderingarna 
allmängiltighet, tillgång till vård av god 
kvalitet, rättvisa och solidaritet, som såväl 
EU:s institutioner som medlemsstaterna 
erkänner som värderingar som är 
gemensamma för hälso- och 
sjukvårdssystemen i hela EU. 
Medlemsstaterna måste också se till att 
dessa värderingar respekteras när det gäller 
patienter och medborgare från andra 

(12) Det är omöjligt att på förhand känna 
till om en viss vårdgivare kommer att 
erbjuda hälso- och sjukvård till patienter 
från andra medlemsstater eller från den 
egna medlemsstaten. För att friheten att 
tillhandahålla och utnyttja 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
ska kunna garanteras, vilket är syftet med 
detta direktiv, måste därför kravet på att 
hälso- och sjukvården ska ges enligt 
gemensamma principer och tydliga 
kvalitets- och säkerhetsnormer gälla för 
alla typer av vård. Medlemsstaternas 
myndigheter måste respektera de 
gemensamma övergripande värderingarna 
allmängiltighet, tillgång till vård av god 
kvalitet, rättvisa och solidaritet, som såväl 
EU:s institutioner som medlemsstaterna 
erkänner som värderingar som är 
gemensamma för hälso- och 
sjukvårdssystemen i hela EU. 
Medlemsstaterna måste också se till att 
dessa värderingar respekteras när det gäller 
patienter och medborgare från andra 
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medlemsstater och att alla patienter 
behandlas lika på grundval av deras 
vårdbehov snarare än i vilken medlemsstat 
de är socialförsäkrade. Medlemsstaterna 
måste samtidigt respektera principerna om 
fri rörlighet på den inre marknaden, icke-
diskriminering bl.a. med avseende på 
nationalitet (eller om det gäller juridiska 
personer, med avseende på den 
medlemsstat där de är etablerade), behov 
och proportionalitet i fråga om eventuella 
begränsningar av den fria rörligheten. Det 
finns dock ingenting i detta direktiv som 
kräver att vårdgivarna ska godkänna 
planerad vård eller prioritera patienter från 
andra medlemsstater till nackdel för andra 
patienter med liknande vårdbehov, t.ex. 
genom längre väntetid för behandling. 

medlemsstater och att alla patienter 
behandlas lika på grundval av deras 
vårdbehov snarare än i vilken medlemsstat 
de är socialförsäkrade. Medlemsstaterna 
måste samtidigt respektera principerna om 
fri rörlighet på den inre marknaden, icke-
diskriminering bl.a. med avseende på 
nationalitet, behov och proportionalitet i 
fråga om eventuella begränsningar av den 
fria rörligheten. Det finns dock ingenting i 
detta direktiv som kräver att vårdgivarna 
ska godkänna planerad vård eller prioritera 
patienter från andra medlemsstater till 
nackdel för andra patienter med liknande 
vårdbehov, t.ex. genom längre väntetid för 
behandling. Särskild hänsyn bör dock tas 
till olycks- och katastrofoffer som behöver 
akutvård.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att kvalitetsnormer och principer om allmängiltighet och icke-diskriminering 
även omfattar akutvård.

Ändringsförslag 93
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Det är omöjligt att på förhand känna 
till om en viss vårdgivare kommer att 
erbjuda hälso- och sjukvård till patienter 
från andra medlemsstater eller från den 
egna medlemsstaten. För att friheten att 
tillhandahålla och utnyttja 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
ska kunna garanteras, vilket är syftet med 
detta direktiv, måste därför kravet på att 
hälso- och sjukvården ska ges enligt 
gemensamma principer och tydliga 

(12) Det är omöjligt att på förhand känna 
till om en viss vårdgivare kommer att 
erbjuda hälso- och sjukvård till patienter 
från andra medlemsstater eller från den 
egna medlemsstaten. För att friheten att 
tillhandahålla och utnyttja 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
ska kunna garanteras, vilket är syftet med 
detta direktiv, måste därför kravet på att 
hälso- och sjukvården ska ges enligt 
gemensamma principer och tydliga 
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kvalitets- och säkerhetsnormer gälla för 
alla typer av vård. Medlemsstaternas 
myndigheter måste respektera de 
gemensamma övergripande värderingarna 
allmängiltighet, tillgång till vård av god 
kvalitet, rättvisa och solidaritet, som såväl 
EU:s institutioner som medlemsstaterna 
erkänner som värderingar som är 
gemensamma för hälso- och 
sjukvårdssystemen i hela EU. 
Medlemsstaterna måste också se till att 
dessa värderingar respekteras när det gäller 
patienter och medborgare från andra 
medlemsstater och att alla patienter 
behandlas lika på grundval av deras 
vårdbehov snarare än i vilken medlemsstat 
de är socialförsäkrade. Medlemsstaterna 
måste samtidigt respektera principerna om 
fri rörlighet på den inre marknaden, icke-
diskriminering bl.a. med avseende på 
nationalitet (eller om det gäller juridiska 
personer, med avseende på den 
medlemsstat där de är etablerade), behov 
och proportionalitet i fråga om eventuella 
begränsningar av den fria rörligheten. Det 
finns dock ingenting i detta direktiv som 
kräver att vårdgivarna ska godkänna 
planerad vård eller prioritera patienter från 
andra medlemsstater till nackdel för andra 
patienter med liknande vårdbehov, t.ex. 
genom längre väntetid för behandling. 

kvalitets- och säkerhetsnormer gälla för 
alla typer av vård. Medlemsstaternas 
myndigheter måste respektera de 
gemensamma övergripande värderingarna 
allmängiltighet, tillgång till vård av god 
kvalitet, rättvisa och solidaritet, som såväl 
EU:s institutioner som medlemsstaterna 
erkänner som värderingar som är 
gemensamma för hälso- och 
sjukvårdssystemen i hela EU. 
Medlemsstaterna måste också se till att 
dessa värderingar respekteras när det gäller 
patienter och medborgare från andra 
medlemsstater och att alla patienter 
behandlas lika (vilket uttryckligen innebär 
att det inte heller får förekomma 
diskriminering av inhemska patienter och 
vårdgivare) på grundval av deras 
vårdbehov snarare än i vilken medlemsstat 
de är socialförsäkrade. Medlemsstaterna 
måste samtidigt respektera principerna om 
fri rörlighet på den inre marknaden, icke-
diskriminering bl.a. med avseende på 
nationalitet (eller om det gäller juridiska 
personer, med avseende på den 
medlemsstat där de är etablerade), behov 
och proportionalitet i fråga om eventuella 
begränsningar av den fria rörligheten. Det 
finns dock ingenting i detta direktiv som 
kräver att vårdgivarna ska godkänna 
planerad vård eller prioritera patienter från 
andra medlemsstater till nackdel för andra 
patienter med liknande vårdbehov, t.ex. 
genom längre väntetid för behandling. 

Or. de

Ändringsförslag 94
Nicolae Vlad Popa

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Det är omöjligt att på förhand känna (12) Det är omöjligt att på förhand känna 
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till om en viss vårdgivare kommer att 
erbjuda hälso- och sjukvård till patienter 
från andra medlemsstater eller från den 
egna medlemsstaten. För att friheten att 
tillhandahålla och utnyttja 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
ska kunna garanteras, vilket är syftet med 
detta direktiv, måste därför kravet på att 
hälso- och sjukvården ska ges enligt 
gemensamma principer och tydliga 
kvalitets- och säkerhetsnormer gälla för 
alla typer av vård. Medlemsstaternas 
myndigheter måste respektera de 
gemensamma övergripande värderingarna 
allmängiltighet, tillgång till vård av god 
kvalitet, rättvisa och solidaritet, som såväl 
EU:s institutioner som medlemsstaterna 
erkänner som värderingar som är 
gemensamma för hälso- och 
sjukvårdssystemen i hela EU. 
Medlemsstaterna måste också se till att 
dessa värderingar respekteras när det gäller 
patienter och medborgare från andra 
medlemsstater och att alla patienter 
behandlas lika på grundval av deras 
vårdbehov snarare än i vilken medlemsstat 
de är socialförsäkrade. Medlemsstaterna 
måste samtidigt respektera principerna om 
fri rörlighet på den inre marknaden, icke-
diskriminering bl.a. med avseende på 
nationalitet (eller om det gäller juridiska 
personer, med avseende på den 
medlemsstat där de är etablerade), behov 
och proportionalitet i fråga om eventuella 
begränsningar av den fria rörligheten. Det 
finns dock ingenting i detta direktiv som 
kräver att vårdgivarna ska godkänna 
planerad vård eller prioritera patienter från 
andra medlemsstater till nackdel för andra 
patienter med liknande vårdbehov, t.ex. 
genom längre väntetid för behandling. 

till om en viss vårdgivare kommer att 
erbjuda hälso- och sjukvård till patienter 
från andra medlemsstater eller från den 
egna medlemsstaten. För att friheten att 
tillhandahålla och utnyttja 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
ska kunna garanteras, vilket är syftet med 
detta direktiv, måste därför kravet på att 
hälso- och sjukvården ska ges enligt 
gemensamma principer och tydliga 
kvalitets- och säkerhetsnormer gälla för 
alla typer av vård. Medlemsstaternas 
myndigheter måste respektera de 
gemensamma övergripande värderingarna 
allmängiltighet, tillgång till vård av god 
kvalitet, rättvisa och solidaritet, som såväl 
EU:s institutioner som medlemsstaterna 
erkänner som värderingar som är 
gemensamma för hälso- och 
sjukvårdssystemen i hela EU. 
Medlemsstaterna måste också se till att 
dessa värderingar respekteras när det gäller 
patienter och medborgare från andra 
medlemsstater och att alla patienter 
behandlas lika på grundval av deras 
vårdbehov snarare än i vilken medlemsstat 
de är socialförsäkrade. Medlemsstaterna 
måste samtidigt respektera principerna om 
fri rörlighet för fysiska och juridiska 
personer på den inre marknaden, icke-
diskriminering bl.a. med avseende på 
nationalitet, behov och proportionalitet i 
fråga om eventuella begränsningar av den 
fria rörligheten. Det finns dock ingenting i 
detta direktiv som kräver att vårdgivarna 
ska godkänna planerad vård eller prioritera 
patienter från andra medlemsstater till 
nackdel för andra patienter med liknande 
vårdbehov, t.ex. genom längre väntetid för 
behandling. 

Or. en
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Motivering

Den ursprungliga texten hänvisade både till fysiska personer som vårdtagare och juridiska 
personer som vårdgivare. Begreppet ”person” är otydligt.

Ändringsförslag 95
John Bowis

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Det är omöjligt att på förhand känna 
till om en viss vårdgivare kommer att 
erbjuda hälso- och sjukvård till patienter 
från andra medlemsstater eller från den 
egna medlemsstaten. För att friheten att 
tillhandahålla och utnyttja 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
ska kunna garanteras, vilket är syftet med 
detta direktiv, måste därför kravet på att 
hälso- och sjukvården ska ges enligt 
gemensamma principer och tydliga 
kvalitets- och säkerhetsnormer gälla för 
alla typer av vård. Medlemsstaternas 
myndigheter måste respektera de 
gemensamma övergripande värderingarna 
allmängiltighet, tillgång till vård av god 
kvalitet, rättvisa och solidaritet, som såväl 
EU:s institutioner som medlemsstaterna 
erkänner som värderingar som är 
gemensamma för hälso- och 
sjukvårdssystemen i hela EU. 
Medlemsstaterna måste också se till att 
dessa värderingar respekteras när det gäller 
patienter och medborgare från andra 
medlemsstater och att alla patienter 
behandlas lika på grundval av deras 
vårdbehov snarare än i vilken medlemsstat 
de är socialförsäkrade. Medlemsstaterna 
måste samtidigt respektera principerna om 
fri rörlighet på den inre marknaden, icke-
diskriminering bl.a. med avseende på 
nationalitet (eller om det gäller juridiska 
personer, med avseende på den 

(12) Det är omöjligt att på förhand känna 
till om en viss vårdgivare kommer att 
erbjuda hälso- och sjukvård till patienter 
från andra medlemsstater eller från den 
egna medlemsstaten. För att friheten att 
tillhandahålla och utnyttja 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
ska kunna garanteras, vilket är syftet med 
detta direktiv, måste därför kravet på att 
hälso- och sjukvården ska ges enligt 
gemensamma principer och tydliga 
kvalitets- och säkerhetsnormer gälla för 
alla typer av vård. Medlemsstaternas 
myndigheter måste respektera de 
gemensamma övergripande värderingarna 
allmängiltighet, tillgång till vård av god 
kvalitet, rättvisa och solidaritet, som såväl 
EU:s institutioner som medlemsstaterna 
erkänner som värderingar som är 
gemensamma för hälso- och 
sjukvårdssystemen i hela EU. 
Medlemsstaterna måste också se till att 
dessa värderingar respekteras när det gäller 
patienter och medborgare från andra 
medlemsstater och att alla patienter 
behandlas lika på grundval av deras 
vårdbehov snarare än i vilken medlemsstat 
de är socialförsäkrade. Medlemsstaterna 
måste samtidigt respektera principerna om 
fri rörlighet på den inre marknaden, icke-
diskriminering bl.a. med avseende på 
nationalitet (eller om det gäller juridiska 
personer, med avseende på den 
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medlemsstat där de är etablerade), behov 
och proportionalitet i fråga om eventuella 
begränsningar av den fria rörligheten. Det 
finns dock ingenting i detta direktiv som 
kräver att vårdgivarna ska godkänna 
planerad vård eller prioritera patienter från 
andra medlemsstater till nackdel för andra 
patienter med liknande vårdbehov, t.ex. 
genom längre väntetid för behandling. 

medlemsstat där de är etablerade), behov 
och proportionalitet i fråga om eventuella 
begränsningar av den fria rörligheten. Det 
finns dock ingenting i detta direktiv som 
kräver att vårdgivarna ska godkänna 
planerad vård eller prioritera patienter från 
andra medlemsstater till nackdel för andra 
patienter med liknande vårdbehov, t.ex. 
genom längre väntetid för behandling. För 
att patienter ska kunna göra välgrundade 
val när de söker vård i en annan 
medlemsstat måste medlemsstaterna se till 
att patienterna på begäran får relevant 
information om de hälso- och 
kvalitetsnormer som gäller i denna 
medlemsstat, liksom om hur den vård som 
tillhandahålls av en viss vårdgivare ser ut. 
Denna information ska även finnas 
tillgänglig i format som är anpassade för 
funktionshindrade.

Or. en

Ändringsförslag 96
Kathy Sinnott

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Det är omöjligt att på förhand känna 
till om en viss vårdgivare kommer att 
erbjuda hälso- och sjukvård till patienter 
från andra medlemsstater eller från den 
egna medlemsstaten. För att friheten att 
tillhandahålla och utnyttja 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
ska kunna garanteras, vilket är syftet med 
detta direktiv, måste därför kravet på att 
hälso- och sjukvården ska ges enligt 
gemensamma principer och tydliga 
kvalitets- och säkerhetsnormer gälla för 
alla typer av vård. Medlemsstaternas 
myndigheter måste respektera de 
gemensamma övergripande värderingarna 

(12) Det är omöjligt att på förhand känna 
till om en viss vårdgivare kommer att 
erbjuda hälso- och sjukvård till patienter 
från andra medlemsstater eller från den 
egna medlemsstaten. För att friheten att 
tillhandahålla och utnyttja 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
ska kunna garanteras, vilket är syftet med 
detta direktiv, måste därför kravet på att 
hälso- och sjukvården ska ges enligt 
gemensamma principer och tydliga 
kvalitets- och säkerhetsnormer gälla för 
alla typer av vård. Medlemsstaternas 
myndigheter måste respektera de 
gemensamma övergripande värderingarna 
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allmängiltighet, tillgång till vård av god 
kvalitet, rättvisa och solidaritet, som såväl 
EU:s institutioner som medlemsstaterna 
erkänner som värderingar som är 
gemensamma för hälso- och 
sjukvårdssystemen i hela EU. 
Medlemsstaterna måste också se till att 
dessa värderingar respekteras när det gäller 
patienter och medborgare från andra 
medlemsstater och att alla patienter 
behandlas lika på grundval av deras 
vårdbehov snarare än i vilken medlemsstat 
de är socialförsäkrade. Medlemsstaterna 
måste samtidigt respektera principerna om 
fri rörlighet på den inre marknaden, icke-
diskriminering bl.a. med avseende på 
nationalitet (eller om det gäller juridiska 
personer, med avseende på den 
medlemsstat där de är etablerade), behov 
och proportionalitet i fråga om eventuella 
begränsningar av den fria rörligheten. Det 
finns dock ingenting i detta direktiv som 
kräver att vårdgivarna ska godkänna 
planerad vård eller prioritera patienter från 
andra medlemsstater till nackdel för andra 
patienter med liknande vårdbehov, t.ex. 
genom längre väntetid för behandling. 

allmängiltighet, tillgång till vård av god 
kvalitet, rättvisa och solidaritet, som såväl 
EU:s institutioner som medlemsstaterna 
erkänner som värderingar som är 
gemensamma för hälso- och 
sjukvårdssystemen i hela EU. 
Medlemsstaterna måste också se till att 
dessa värderingar respekteras när det gäller 
patienter och medborgare från andra 
medlemsstater och att alla patienter 
behandlas lika på grundval av deras 
vårdbehov snarare än i vilken medlemsstat 
de är socialförsäkrade. Medlemsstaterna 
måste samtidigt respektera principerna om 
fri rörlighet på den inre marknaden, icke-
diskriminering bl.a. med avseende på 
nationalitet (eller om det gäller juridiska 
personer, med avseende på den 
medlemsstat där de är etablerade), behov 
och proportionalitet i fråga om eventuella 
begränsningar av den fria rörligheten. Det 
finns dock ingenting i detta direktiv som 
kräver att vårdgivarna ska godkänna 
planerad vård eller prioritera patienter från 
andra medlemsstater till nackdel för andra 
patienter med liknande vårdbehov, t.ex. 
genom längre väntetid för behandling. 
Särskild hänsyn bör dock tas till olycks-
och katastrofoffer som behöver akutvård.

Or. en

Motivering

Vid en olycka (eller katastrof) ska hälso- och sjukvård självklart tillhandahållas med minsta 
möjliga administrativa förfaranden för förhandstillstånd. Behovet av en snabb utryckning vid 
akutsituationer i gränsområden kommer att kräva ett brett samarbete mellan medlemsstaterna 
och deras räddningstjänster på regional nivå.



PE418.293v01-00 46/63 AM\763599SV.doc

SV

Ändringsförslag 97
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Mot bakgrund av EG-domstolens 
rättspraxis (dom av den 11 mars 2004 i 
mål C-496/01 – Europeiska 
kommissionen mot Franska republiken) 
och i avsaknad av 
harmoniseringsåtgärder förhindrar 
gemenskapsrätten inte att en medlemsstat, 
inom ramen för ett tillståndsförfarande, 
kräver att det folkhälsoskydd som gäller 
inom dess hälso- och sjukvårdssystem 
upprätthålls av vårdgivare som är 
etablerade i en annan medlemsstat och 
som önskar erbjuda sina tjänster till 
patienter som är försäkrade i den första 
medlemsstaten. De villkor som ska 
uppfyllas för detta tillstånd får dock inte 
överlappa motsvarande rättsliga villkor 
som uppfylls i den medlemsstat där 
vårdgivaren är etablerad.

Or. es

Motivering

Detta är ett sätt att garantera för allmänheten att kvalitetsnormerna åtminstone motsvarar 
dem som gäller i den medlemsstat där patienten är försäkrad.

Ändringsförslag 98
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Patienter från andra medlemsstater 
bör behandlas på samma villkor som 
medborgarna i den behandlande 

(13) Enligt de allmänna principerna om 
rättvisa och icke-diskriminering i artikel 21 
i stadgan får patienter från andra 
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medlemsstaten. Enligt de allmänna 
principerna om rättvisa och icke-
diskriminering i artikel 21 i stadgan får de 
heller inte diskrimineras på något sätt på 
grund av deras kön, ras, hudfärg, 
etniska eller sociala ursprung, genetiska 
särdrag, språk, religion eller övertygelse, 
politiska eller annan åskådning, tillhörighet 
till nationell minoritet, förmögenhet, börd, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning. Medlemsstaterna får ge olika 
behandling till olika patientgrupper endast 
om de kan påvisa att detta är motiverat av 
legitima medicinska skäl, såsom särskilda 
åtgärder för kvinnor (t.ex. 
bröstcancerscreening) eller för vissa 
åldersgrupper (t.ex. gratis vaccinering för 
barn eller äldre personer). Eftersom detta 
direktiv står i överensstämmelse med de 
grundläggande rättigheter och principer 
som bland annat fastställs i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna, måste det genomföras och 
tillämpas med vederbörlig respekt för 
likhet inför lagen och principen om icke-
diskriminering i enlighet med de allmänna 
gemenskapsrättsliga principerna i 
artiklarna 20 och 21 i stadgan. Detta 
förslag ska tillämpas utan att det påverkar 
tillämpningen av direktiv 2000/43/EG av 
den 29 juni 2000 om genomförandet av 
principen om likabehandling av personer 
oavsett deras ras eller etniska ursprung.
Detta direktiv ska tillämpas utan att det 
påverkar tillämpningen av direktiv 
2000/43/EG av den 29 juni 2000 om 
genomförandet av principen om 
likabehandling av personer oavsett deras 
ras eller etniska ursprung samt andra 
direktiv för genomförande av artikel 13 i 
fördraget. Mot denna bakgrund föreskrivs 
det i direktivet att patienter från andra 
medlemsstater ska behandlas på samma 
villkor som medborgarna i den 
behandlande medlemsstaten, och att de 
ska skyddas mot diskriminering enligt 
både gemenskapsrätten och lagstiftningen 

medlemsstater inte diskrimineras på något 
sätt på grund av deras kön, ras, hudfärg, 
etniska eller sociala ursprung, genetiska 
särdrag, språk, religion eller övertygelse, 
politiska eller annan åskådning, tillhörighet 
till nationell minoritet, förmögenhet, börd, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning. Medlemsstaterna får ge olika 
behandling till olika patientgrupper endast 
om de kan påvisa att detta är motiverat av 
legitima medicinska skäl, såsom särskilda 
åtgärder för kvinnor (t.ex. 
bröstcancerscreening) eller för vissa 
åldersgrupper (t.ex. gratis vaccinering för 
barn eller äldre personer). Eftersom detta 
direktiv står i överensstämmelse med de 
grundläggande rättigheter och principer 
som bland annat fastställs i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna, måste det genomföras och 
tillämpas med vederbörlig respekt för 
likhet inför lagen och principen om icke-
diskriminering i enlighet med de allmänna 
gemenskapsrättsliga principerna i 
artiklarna 20 och 21 i stadgan. Detta 
direktiv ska tillämpas utan att det påverkar 
tillämpningen av direktiv 2000/43/EG av 
den 29 juni 2000 om genomförandet av 
principen om likabehandling av personer 
oavsett deras ras eller etniska ursprung 
samt andra direktiv för genomförande av 
artikel 13 i fördraget.
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i den behandlande medlemsstaten.

Or. nl

Motivering

Se även motiveringen till ändringsförslaget avseende skäl 12.

Ändringsförslag 99
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) När patienter vänder sig till den 
nationella hälso- och sjukvården i en 
annan medlemsstat bör de anpassa sig till 
lagstiftningen i den behandlande 
medlemsstaten eller den region som tar 
emot dem, när det gäller såväl det 
administrativa förfarandet, väntetider, val 
av läkare som patienträttigheter och 
sjukhusregler.

Or. es

Motivering

Det faktum att patienter som söker vård i en annan medlemsstat kan ha rättigheter som skiljer 
sig från rättigheterna i denna medlemsstat kan ge upphov till interna konflikter och ett 
dubbelt system.

Ändringsförslag 100
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

förekommer i cirka 10 % av fallen. För att 
inte bristen på förtroende för dessa 
mekanismer ska hindra patienten från att 
söka gränsöverskridande vård måste de 
behandlande medlemsstaterna därför ha 
system (bland annat tillhandahållande av 
eftervård) för att hantera fall med skador i 
vården enligt den behandlande 
medlemsstatens definition av skada. 
Skadeförsäkringar och ersättning från 
systemen i det landet där vården ges bör 
inte påverka medlemsstaternas möjlighet 
att låta de nationella systemen omfatta 
patienter från sina länder som söker vård 
utomlands i de fall detta är bättre för 
patienten, särskilt då det är frågan om 
nödvändig vård i en annan medlemsstat. 

Or. en

Motivering

Vid definition av skada måste man ta hänsyn till att medlemsstaterna har olika tolkningar av 
skada i sina rättssystem. För att undvika missförstånd bör patienter som genomgår 
behandling omfattas av den behandlande medlemsstatens juridiska definition av skada.

Ändringsförslag 101
Edite Estrela

Förslag till direktiv
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Forskning visar att skador i vården 
förekommer i cirka 10 % av fallen. För att 
inte bristen på förtroende för dessa 
mekanismer ska hindra patienten från att 
söka gränsöverskridande vård måste det 
därför finnas tydliga gemensamma 
skyldigheter när det gäller att hantera fall 
med skador i vården. Skadeförsäkringar 
och ersättning från systemen i det landet 

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

vården ges bör inte påverka 
medlemsstaternas möjlighet att låta de 
nationella systemen omfatta patienter från 
sina länder som söker vård utomlands i de 
fall detta är bättre för patienten, särskilt då 
det är frågan om nödvändig vård i en annan 
medlemsstat.

Or. pt

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

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) Medlemsstaterna bör se till att det för 
den vård som bedrivs på deras territorium 
finns ordningar till skydd för patienterna 
och som ger dem rätt till kompensation 
samt att dessa ordningar är anpassade till 
riskens art och omfattning. Det är dock upp 
till den enskilda medlemsstaten att själv 
bestämma vilken typ av ordning den vill 
införa och hur den ska utformas. 

(16) Medlemsstaterna bör se till att det för 
den vård som bedrivs på deras territorium 
finns ordningar till skydd för patienterna 
och som ger dem rätt till kompensation 
samt att dessa ordningar är anpassade till 
riskens art och omfattning. Det är dock upp 
till den enskilda medlemsstaten att själv 
bestämma vilken typ av ordning den vill 
införa och hur den ska utformas. Under 
alla omständigheter bör det införas 
särskilda bestämmelser och åtgärder för 
att samordna specialistsjukhus, särskilt 
för att garantera bästa möjliga vård åt 
patienter från EU-medlemsstater med ett 
reellt vårdbehov. Därför är det lämpligt 
att varje medlemsstat, framför allt när det 
handlar om utvalda patienter, fastställer 
de organ som på nationell, regional och 
lokal nivå ska ansvara för att bedöma 
huruvida det föreligger ett verkligt behov 
av vård i utlandet och sammanställa 
förteckningar över förhandstillstånd för 
behandling vid ett specialistsjukhus i ett 
annat land än hemlandet. Därefter bör 
den medlemsstat där patienten är 
försäkrad uppbringa nödvändiga resurser 
för att betala ut ersättning för den 
behandling som fått förhandstillstånd.
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Or. it

Motivering

Europeiska patienter måste få möjlighet att dra full nytta av de främsta europeiska sjukhusen 
med specialisering på behandling av särskilda sjukdomar.

Ändringsförslag 103
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) Rätten till skydd av personuppgifter är 
en grundläggande rättighet som erkänns i 
artikel 8 i Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna. För att 
uppnå kontinuitet i den gränsöverskridande 
vården måste personuppgifter som gäller 
patientens hälsa överföras. Sådana 
personuppgifter bör kunna överföras fritt 
mellan medlemsstaterna, men samtidigt 
måste de enskildas grundläggande 
rättigheter skyddas. Enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
95/46/EG av den 24 oktober 1995 om 
skydd för enskilda personer med avseende 
på behandling av personuppgifter och om 
det fria flödet av sådana uppgifter har 
patienterna rätt att få tillgång till sina egna 
personuppgifter om hälsa, i t.ex. 
patientjournalen som innehåller uppgifter 
om bl.a. diagnos, undersökningsresultat, 
bedömningar av behandlande läkare och 
eventuella behandlingar eller ingrepp. 
Dessa bestämmelser gäller också för sådan 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
som omfattas av detta direktiv.

(17) Rätten till skydd av personuppgifter är 
en grundläggande rättighet som erkänns i 
artikel 8 i Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna. För att 
uppnå kontinuitet i den gränsöverskridande 
vården måste personuppgifter som gäller 
patientens hälsa överföras. Sådana 
personuppgifter bör kunna överföras fritt 
mellan medlemsstaterna, men samtidigt 
måste de enskildas grundläggande 
rättigheter skyddas. Enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
95/46/EG av den 24 oktober 1995 om 
skydd för enskilda personer med avseende 
på behandling av personuppgifter och om 
det fria flödet av sådana uppgifter har 
patienterna rätt att få tillgång till sina egna 
personuppgifter om hälsa, i t.ex. 
patientjournalen som innehåller uppgifter 
om bl.a. diagnos, undersökningsresultat, 
bedömningar av behandlande läkare och 
eventuella behandlingar eller ingrepp. 
Dessa bestämmelser gäller också för sådan 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
som omfattas av detta direktiv. Patienten 
bör alltid ha möjlighet att återkalla ett 
utlämnande av sina uppgifter och få en 
bekräftelse på att uppgifterna har strukits. 

Or. de
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Ändringsförslag 104
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Rätten till ersättning av kostnader för 
vård i en annan medlemsstat från det 
lagstadgade socialförsäkringssystemet för 
patienter i deras egenskap av försäkrade 
personer har erkänts av domstolen i flera 
domar. Domstolen har förklarat att 
bestämmelserna i fördraget om friheten att 
tillhandahålla tjänster innefattar friheten 
för mottagare av hälso- och sjukvård, t.ex. 
personer som behöver sjukvård, att åka 
till en annan medlemsstat för att där få 
sådan vård. Samma sak gäller mottagare 
av hälso- och sjukvård som söker vård i en 
annan medlemsstat på andra sätt, till 
exempel genom e-hälsotjänster. 
Gemenskapsrätten inskränker inte 
medlemsstaternas befogenhet att själva 
organisera sin hälso- och sjukvård och sina 
sociala trygghetssystem, men när de utövar 
denna befogenhet måste medlemsstaterna 
följa gemenskapsrätten, särskilt 
bestämmelserna i fördraget om rätten att 
fritt tillhandahålla tjänster. Enligt dessa 
bestämmelser får medlemsstaterna inte 
införa eller behålla oberättigade 
begränsningar av friheten att 
tillhandahålla hälso- och 
sjukvårdstjänster.

(18) Rätten till ersättning av kostnader för 
vård i en annan medlemsstat eller för köp 
av hälso- och sjukvårdsprodukter från det 
lagstadgade socialförsäkringssystemet för 
patienter i deras egenskap av försäkrade 
personer har erkänts av domstolen i flera 
domar. Domstolen har förklarat att 
bestämmelserna i fördraget om friheten för
tjänster och varor innefattar friheten för 
patienter att medvetet få hälso- och 
sjukvård och medvetet köpa hälso- och 
sjukvårdsprodukter i en annan 
medlemsstat. Samma sak gäller mottagare 
av hälso- och sjukvård som söker 
vårdtjänster via telemedicin från en annan 
medlemsstat än den där de är 
socialförsäkrade. Gemenskapsrätten 
inskränker inte medlemsstaternas 
befogenhet att själva organisera sin hälso-
och sjukvård och sina sociala 
trygghetssystem, men när de utövar denna 
befogenhet måste medlemsstaterna följa 
gemenskapsrätten, särskilt bestämmelserna 
i fördraget om rätten att fritt tillhandahålla 
tjänster och varor. Enligt dessa 
bestämmelser får medlemsstaterna inte 
införa eller behålla oberättigade 
begränsningar av dessa friheter.

Or. nl

Motivering

Detta skäl handlar inte bara om tjänster utan även om köp av varor inom ramen för 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Skälet får dessutom en bättre formulering.
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Ändringsförslag 105
John Bowis

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Rätten till ersättning av kostnader för 
vård i en annan medlemsstat från det 
lagstadgade socialförsäkringssystemet för 
patienter i deras egenskap av försäkrade 
personer har erkänts av domstolen i flera 
domar. Domstolen har förklarat att 
bestämmelserna i fördraget om friheten att 
tillhandahålla tjänster innefattar friheten 
för mottagare av hälso- och sjukvård, t.ex. 
personer som behöver sjukvård, att åka till 
en annan medlemsstat för att där få sådan 
vård. Samma sak gäller mottagare av 
hälso- och sjukvård som söker vård i en 
annan medlemsstat på andra sätt, till 
exempel genom e-hälsotjänster. 
Gemenskapsrätten inskränker inte 
medlemsstaternas befogenhet att själva 
organisera sin hälso- och sjukvård och sina 
sociala trygghetssystem, men när de utövar 
denna befogenhet måste medlemsstaterna 
följa gemenskapsrätten, särskilt 
bestämmelserna i fördraget om rätten att 
fritt tillhandahålla tjänster. Enligt dessa 
bestämmelser får medlemsstaterna inte 
införa eller behålla oberättigade 
begränsningar av friheten att tillhandahålla 
hälso- och sjukvårdstjänster.

(18) Rätten till ersättning av kostnader för 
vård i en annan medlemsstat från det 
lagstadgade socialförsäkringssystemet för 
patienter i deras egenskap av försäkrade 
personer har erkänts av domstolen i flera 
domar. Domstolen har förklarat att 
bestämmelserna i fördraget om friheten att 
tillhandahålla tjänster innefattar friheten 
för mottagare av hälso- och sjukvård, t.ex. 
personer som behöver sjukvård, att åka till 
en annan medlemsstat för att där få sådan 
vård. Gemenskapsrätten inskränker inte 
medlemsstaternas befogenhet att själva 
organisera sin hälso- och sjukvård och sina 
sociala trygghetssystem, men när de utövar 
denna befogenhet måste medlemsstaterna 
följa gemenskapsrätten, särskilt 
bestämmelserna i fördraget om rätten att 
fritt tillhandahålla tjänster. Enligt dessa 
bestämmelser får medlemsstaterna inte 
införa eller behålla oberättigade 
begränsningar av friheten att tillhandahålla 
hälso- och sjukvårdstjänster.

Or. en
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Ändringsförslag 106
Stefano Zappalà

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Rätten till ersättning av kostnader för 
vård i en annan medlemsstat från det 
lagstadgade socialförsäkringssystemet för 
patienter i deras egenskap av försäkrade 
personer har erkänts av domstolen i flera 
domar. Domstolen har förklarat att 
bestämmelserna i fördraget om friheten att 
tillhandahålla tjänster innefattar friheten 
för mottagare av hälso- och sjukvård, t.ex. 
personer som behöver sjukvård, att åka till 
en annan medlemsstat för att där få sådan 
vård. Samma sak gäller mottagare av 
hälso- och sjukvård som söker vård i en 
annan medlemsstat på andra sätt, till 
exempel genom e-hälsotjänster.
Gemenskapsrätten inskränker inte 
medlemsstaternas befogenhet att själva 
organisera sin hälso- och sjukvård och sina 
sociala trygghetssystem, men när de utövar 
denna befogenhet måste medlemsstaterna 
följa gemenskapsrätten, särskilt 
bestämmelserna i fördraget om rätten att 
fritt tillhandahålla tjänster. Enligt dessa 
bestämmelser får medlemsstaterna inte 
införa eller behålla oberättigade 
begränsningar av friheten att tillhandahålla 
hälso- och sjukvårdstjänster.

(18) Rätten till ersättning av kostnader för 
vård i en annan medlemsstat från det 
lagstadgade socialförsäkringssystemet för 
patienter i deras egenskap av försäkrade 
personer har erkänts av domstolen i flera 
domar. Domstolen har förklarat att 
bestämmelserna i fördraget om friheten att 
tillhandahålla tjänster innefattar friheten 
för mottagare av hälso- och sjukvård, t.ex. 
personer som behöver sjukvård, att åka till 
en annan medlemsstat för att där få sådan 
vård. Gemenskapsrätten inskränker inte 
medlemsstaternas befogenhet att själva 
organisera sin hälso- och sjukvård och sina 
sociala trygghetssystem, men när de utövar 
denna befogenhet måste medlemsstaterna 
följa gemenskapsrätten, särskilt 
bestämmelserna i fördraget om rätten att 
fritt tillhandahålla tjänster. Enligt dessa 
bestämmelser får medlemsstaterna inte 
införa eller behålla oberättigade 
begränsningar av friheten att tillhandahålla 
hälso- och sjukvårdstjänster.

Or. en

Motivering

Denna princip har inte fastslagits i rättspraxis. Meningen i skälet är därför missvisande. När 
det gäller Internetapotek har EG-domstolen (mål C-322/01) erkänt att vissa nationella 
begränsningar av läkemedelsförsäljning över Internet är förenliga med fördragets 
bestämmelser om den inre marknaden. För att skapa fullkomlig tydlighet bör detta förslag 
inte ge upphov till några tvivel om lagligheten i de nationella bestämmelserna om 
Internetapotek.



AM\763599SV.doc 55/63 PE418.293v01-00

SV

Ändringsförslag 107
Peter Liese

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Rätten till ersättning av kostnader för 
vård i en annan medlemsstat från det 
lagstadgade socialförsäkringssystemet för 
patienter i deras egenskap av försäkrade 
personer har erkänts av domstolen i flera 
domar. Domstolen har förklarat att 
bestämmelserna i fördraget om friheten att 
tillhandahålla tjänster innefattar friheten 
för mottagare av hälso- och sjukvård, t.ex. 
personer som behöver sjukvård, att åka till 
en annan medlemsstat för att där få sådan 
vård. Samma sak gäller mottagare av 
hälso- och sjukvård som söker vård i en 
annan medlemsstat på andra sätt, till 
exempel genom e-hälsotjänster. 
Gemenskapsrätten inskränker inte 
medlemsstaternas befogenhet att själva 
organisera sin hälso- och sjukvård och sina 
sociala trygghetssystem, men när de utövar 
denna befogenhet måste medlemsstaterna 
följa gemenskapsrätten, särskilt 
bestämmelserna i fördraget om rätten att 
fritt tillhandahålla tjänster. Enligt dessa 
bestämmelser får medlemsstaterna inte 
införa eller behålla oberättigade 
begränsningar av friheten att tillhandahålla 
hälso- och sjukvårdstjänster.

(18) Rätten till ersättning av kostnader för 
vård i en annan medlemsstat från det 
lagstadgade socialförsäkringssystemet för 
patienter i deras egenskap av försäkrade 
personer har erkänts av domstolen i flera 
domar. Domstolen har förklarat att 
bestämmelserna i fördraget om friheten att 
tillhandahålla tjänster innefattar friheten 
för mottagare av hälso- och sjukvård, t.ex. 
personer som behöver sjukvård, att åka till 
en annan medlemsstat för att där få sådan 
vård. Gemenskapsrätten inskränker inte 
medlemsstaternas befogenhet att själva 
organisera sin hälso- och sjukvård och sina 
sociala trygghetssystem, men när de utövar 
denna befogenhet måste medlemsstaterna 
följa gemenskapsrätten, särskilt 
bestämmelserna i fördraget om rätten att 
fritt tillhandahålla tjänster. Enligt dessa 
bestämmelser får medlemsstaterna inte 
införa eller behålla oberättigade 
begränsningar av friheten att tillhandahålla 
hälso- och sjukvårdstjänster.

Or. de

Motivering

Domstolen har inte tagit upp e-hälsotjänster i sin rättspraxis, och påståendet är således 
vilseledande. Tvärtom har domstolen exempelvis i frågan om distansförsäljning slagit fast att 
nationella förbud mot distansförsäljning av receptbelagda läkemedel är förenliga med 
fördraget (se mål nr C-322/01, Deutscher Apothekerverband). För att skapa rättslig klarhet 
bör direktivförslaget inte innehålla några eventuellt motstridiga uppgifter.
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Ändringsförslag 108
Anne Ferreira

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Rätten till ersättning av kostnader för 
vård i en annan medlemsstat från det 
lagstadgade socialförsäkringssystemet för 
patienter i deras egenskap av försäkrade 
personer har erkänts av domstolen i flera 
domar. Domstolen har förklarat att 
bestämmelserna i fördraget om friheten att 
tillhandahålla tjänster innefattar friheten 
för mottagare av hälso- och sjukvård, t.ex. 
personer som behöver sjukvård, att åka till 
en annan medlemsstat för att där få sådan 
vård. Samma sak gäller mottagare av 
hälso- och sjukvård som söker vård i en 
annan medlemsstat på andra sätt, till 
exempel genom e-hälsotjänster.
Gemenskapsrätten inskränker inte 
medlemsstaternas befogenhet att själva 
organisera sin hälso- och sjukvård och sina 
sociala trygghetssystem, men när de utövar 
denna befogenhet måste medlemsstaterna 
följa gemenskapsrätten, särskilt 
bestämmelserna i fördraget om rätten att 
fritt tillhandahålla tjänster. Enligt dessa 
bestämmelser får medlemsstaterna inte 
införa eller behålla oberättigade 
begränsningar av friheten att tillhandahålla 
hälso- och sjukvårdstjänster.

(18) Rätten till ersättning av kostnader för 
vård i en annan medlemsstat från det 
lagstadgade socialförsäkringssystemet för 
patienter i deras egenskap av försäkrade 
personer har erkänts av domstolen i flera 
domar. Domstolen har förklarat att 
bestämmelserna i fördraget om friheten att 
tillhandahålla tjänster innefattar friheten 
för mottagare av hälso- och sjukvård, t.ex. 
personer som behöver sjukvård, att åka till 
en annan medlemsstat för att där få sådan 
vård. Gemenskapsrätten inskränker inte 
medlemsstaternas befogenhet att själva 
organisera sin hälso- och sjukvård och sina 
sociala trygghetssystem, men när de utövar 
denna befogenhet måste medlemsstaterna 
följa gemenskapsrätten, särskilt 
bestämmelserna i fördraget om rätten att 
fritt tillhandahålla tjänster. Enligt dessa 
bestämmelser får medlemsstaterna inte 
införa eller behålla oberättigade 
begränsningar av friheten att tillhandahålla 
hälso- och sjukvårdstjänster.

Or. fr

Motivering

Denna princip har inte fastslagits i rättspraxis. Den bör därför utelämnas. Detta
ändringsförslag hör ihop med ändringsförslaget till skäl 41a (nytt).
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Ändringsförslag 109
Kartika Tamara Liotard

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) I enlighet med de principer som 
fastställts i domstolens rättspraxis, och 
utan att äventyra den ekonomiska 
balansen i medlemsstaternas system för 
hälso- och sjukvård och social trygghet, 
bör det skapas ett tydligare rättsläge i 
fråga om ersättning av vårdkostnader för 
patienter samt för hälso- och 
sjukvårdpersonal, vårdgivare och 
socialförsäkringsinstitutioner.

utgår

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna är ensamt ansvariga för att tillämpa och genomföra EG-domstolens 
rättspraxis, vilket åtskilliga av dem redan har gjort. Det finns ingen anledning att ta upp 
dessa frågor i ett separat direktiv om gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

Ändringsförslag 110
Kartika Tamara Liotard

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Det bör krävas att även patienter som 
söker vård i en annan medlemsstat under 
andra omständigheter än de som avses för 
samordningen av de sociala 
trygghetssystemen enligt förordning 
(EEG) nr 1408/71 bör kunna utnyttja 
principen om fri rörlighet för tjänster i 
enlighet med fördraget och detta direktiv. 
Patienterna bör garanteras 
kostnadsersättning för denna vård på 
minst den nivå som de skulle ha fått om 

utgår
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samma eller liknande vård hade getts i 
den medlemsstat där vårdmottagaren är 
sjukförsäkrad. Detta är helt förenligt med 
medlemsstaternas ansvar att bestämma 
omfattningen av sjukförsäkringen för 
sina medborgare och medför inga 
betydande konsekvenser för 
finansieringen av den nationella hälso-
och sjukvården. Medlemsstaterna kan 
likväl i sin nationella lagstiftning 
föreskriva att kostnaderna för vård ska 
ersättas enligt de taxor som gäller i den 
behandlande medlemsstaten om detta är 
mer fördelaktigt för patienten. Detta kan 
särskilt gälla vård via de europeiska 
referensnätverk som ska inrättas enligt 
artikel 15 detta direktiv.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 111
Maria Berger

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Det bör krävas att även patienter som 
söker vård i en annan medlemsstat under 
andra omständigheter än de som avses för 
samordningen av de sociala 
trygghetssystemen enligt förordning (EEG) 
nr 1408/71 bör kunna utnyttja principen 

(21) Det bör krävas att även patienter som 
söker vård i en annan medlemsstat under 
andra omständigheter än de som avses för 
samordningen av de sociala 
trygghetssystemen enligt förordning (EEG) 
nr 1408/71 bör kunna utnyttja principen 
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om fri rörlighet för tjänster i enlighet med 
fördraget och detta direktiv. Patienterna 
bör garanteras kostnadsersättning för denna 
vård på minst den nivå som de skulle ha 
fått om samma eller liknande vård hade 
getts i den medlemsstat där 
vårdmottagaren är sjukförsäkrad. Detta är 
helt förenligt med medlemsstaternas ansvar 
att bestämma omfattningen av 
sjukförsäkringen för sina medborgare och 
medför inga betydande konsekvenser för 
finansieringen av den nationella hälso- och 
sjukvården. Medlemsstaterna kan likväl i 
sin nationella lagstiftning föreskriva att 
kostnaderna för vård ska ersättas enligt de 
taxor som gäller i den behandlande 
medlemsstaten om detta är mer 
fördelaktigt för patienten. Detta kan
särskilt gälla vård via de europeiska 
referensnätverk som ska inrättas enligt 
artikel 15 detta direktiv.

om fri rörlighet för tjänster i enlighet med 
fördraget och detta direktiv. Patienterna 
bör garanteras kostnadsersättning för denna 
vård. Detta är helt förenligt med 
medlemsstaternas ansvar att bestämma 
omfattningen av sjukförsäkringen för sina 
medborgare och medför inga betydande 
konsekvenser för finansieringen av den 
nationella hälso- och sjukvården. 
Medlemsstaterna bör i sin nationella 
lagstiftning föreskriva att kostnaderna för 
vård ska ersättas enligt de taxor som gäller 
i den behandlande medlemsstaten. Detta 
gäller särskilt vård via de europeiska 
referensnätverk som ska inrättas enligt 
artikel 15 i detta direktiv.

Or. de

Ändringsförslag 112
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Det bör krävas att även patienter som 
söker vård i en annan medlemsstat under 
andra omständigheter än de som avses för 
samordningen av de sociala 
trygghetssystemen enligt förordning (EEG) 
nr 1408/71 bör kunna utnyttja principen 
om fri rörlighet för tjänster i enlighet med 
fördraget och detta direktiv. Patienterna 
bör garanteras kostnadsersättning för denna 
vård på minst den nivå som de skulle ha 
fått om samma eller liknande vård hade 
getts i den medlemsstat där vårdmottagaren 
är sjukförsäkrad. Detta är helt förenligt 
med medlemsstaternas ansvar att 

(21) Det bör krävas att även patienter som 
söker vård i en annan medlemsstat under 
andra omständigheter än de som avses för 
samordningen av de sociala 
trygghetssystemen enligt förordning (EEG) 
nr 1408/71 bör kunna utnyttja principen 
om fri rörlighet för tjänster och varor i 
enlighet med fördraget och detta direktiv. 
Patienterna bör garanteras 
kostnadsersättning för denna vård och 
dessa varor på minst den nivå som de 
skulle ha fått om samma eller liknande 
vård hade getts eller samma eller liknande 
vara köpts i den medlemsstat där 
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bestämma omfattningen av 
sjukförsäkringen för sina medborgare och 
medför inga betydande konsekvenser för 
finansieringen av den nationella hälso- och 
sjukvården. Medlemsstaterna kan likväl i 
sin nationella lagstiftning föreskriva att 
kostnaderna för vård ska ersättas enligt de 
taxor som gäller i den behandlande 
medlemsstaten om detta är mer fördelaktigt 
för patienten. Detta kan särskilt gälla vård 
via de europeiska referensnätverk som ska 
inrättas enligt artikel 15 detta direktiv.

vårdmottagaren är sjukförsäkrad. Detta är
helt förenligt med medlemsstaternas ansvar 
att bestämma omfattningen av 
sjukförsäkringen för sina medborgare och 
medför inga betydande konsekvenser för 
finansieringen av den nationella hälso- och 
sjukvården. Medlemsstaterna kan likväl i 
sin nationella lagstiftning föreskriva att 
kostnaderna för vård ska ersättas enligt de 
taxor som gäller i den behandlande 
medlemsstaten om detta är mer fördelaktigt 
för patienten. Detta kan särskilt gälla vård 
via de europeiska referensnätverk som ska 
inrättas enligt artikel 15 i detta direktiv.

Or. nl

Motivering

Direktivet handlar inte bara om tjänster utan även om köp av varor inom ramen för 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Skälet får dessutom en bättre formulering.

Ändringsförslag 113
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Det bör krävas att även patienter som 
söker vård i en annan medlemsstat under 
andra omständigheter än de som avses för 
samordningen av de sociala 
trygghetssystemen enligt förordning (EEG) 
nr 1408/71 bör kunna utnyttja principen 
om fri rörlighet för tjänster i enlighet med 
fördraget och detta direktiv. Patienterna 
bör garanteras kostnadsersättning för denna 
vård på minst den nivå som de skulle ha 
fått om samma eller liknande vård hade 
getts i den medlemsstat där vårdmottagaren 
är sjukförsäkrad. Detta är helt förenligt 
med medlemsstaternas ansvar att 
bestämma omfattningen av 

(21) Det bör krävas att även patienter som 
söker vård i en annan medlemsstat under 
andra omständigheter än de som avses för 
samordningen av de sociala 
trygghetssystemen enligt förordning (EEG) 
nr 1408/71 bör kunna utnyttja principen 
om fri rörlighet för tjänster i enlighet med 
fördraget och detta direktiv. Patienterna 
bör garanteras kostnadsersättning för denna 
vård på minst den nivå som de skulle ha 
fått om denna vård hade getts i den 
medlemsstat där vårdmottagaren är 
sjukförsäkrad. Detta är helt förenligt med 
medlemsstaternas ansvar att bestämma
omfattningen av sjukförsäkringen för sina 
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sjukförsäkringen för sina medborgare och 
medför inga betydande konsekvenser för 
finansieringen av den nationella hälso- och 
sjukvården. Medlemsstaterna kan likväl i 
sin nationella lagstiftning föreskriva att 
kostnaderna för vård ska ersättas enligt de 
taxor som gäller i den behandlande 
medlemsstaten om detta är mer fördelaktigt 
för patienten. Detta kan särskilt gälla vård 
via de europeiska referensnätverk som ska 
inrättas enligt artikel 15 detta direktiv.

medborgare och medför inga betydande 
konsekvenser för finansieringen av den 
nationella hälso- och sjukvården. 
Medlemsstaterna kan likväl i sin nationella 
lagstiftning föreskriva att kostnaderna för 
vård ska ersättas enligt de taxor som gäller 
i den behandlande medlemsstaten om detta 
är mer fördelaktigt för patienten. Detta kan 
särskilt gälla vård via de europeiska 
referensnätverk som ska inrättas enligt 
artikel 15 i detta direktiv.

Or. en

Motivering

Formuleringen ”samma eller liknande” är otydlig från juridisk synpunkt och bör därför tas 
bort.

Ändringsförslag 114
Claude Turmes, Margrete Auken

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Det bör krävas att även patienter som 
söker vård i en annan medlemsstat under 
andra omständigheter än de som avses för 
samordningen av de sociala 
trygghetssystemen enligt förordning (EEG) 
nr 1408/71 bör kunna utnyttja principen 
om fri rörlighet för tjänster i enlighet med 
fördraget och detta direktiv. Patienterna 
bör garanteras kostnadsersättning för denna 
vård på minst den nivå som de skulle ha 
fått om samma eller liknande vård hade 
getts i den medlemsstat där vårdmottagaren 
är sjukförsäkrad. Detta är helt förenligt 
med medlemsstaternas ansvar att 
bestämma omfattningen av 
sjukförsäkringen för sina medborgare och 
medför inga betydande konsekvenser för 
finansieringen av den nationella hälso- och 

(21) Det bör krävas att även patienter som 
söker vård i en annan medlemsstat under 
andra omständigheter än de som avses för 
samordningen av de sociala 
trygghetssystemen enligt förordning (EEG) 
nr 1408/71 bör kunna utnyttja principen 
om fri rörlighet för tjänster i enlighet med 
fördraget och detta direktiv. Patienterna 
bör garanteras kostnadsersättning för denna 
vård på minst den nivå som de skulle ha 
fått om samma eller liknande vård hade 
getts i den medlemsstat där vårdmottagaren 
är sjukförsäkrad. Detta är helt förenligt 
med medlemsstaternas ansvar att 
bestämma omfattningen av 
sjukförsäkringen för sina medborgare. 
Samtidigt måste betydande konsekvenser
för finansieringen av den nationella hälso-
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sjukvården. Medlemsstaterna kan likväl i 
sin nationella lagstiftning föreskriva att 
kostnaderna för vård ska ersättas enligt de 
taxor som gäller i den behandlande 
medlemsstaten om detta är mer fördelaktigt 
för patienten. Detta kan särskilt gälla vård 
via de europeiska referensnätverk som ska 
inrättas enligt artikel 15 detta direktiv.

och sjukvården undvikas. Medlemsstaterna 
kan likväl i sin nationella lagstiftning 
föreskriva att kostnaderna för vård ska 
ersättas enligt de taxor som gäller i den 
behandlande medlemsstaten om detta är 
mer fördelaktigt för patienten. Detta kan 
särskilt gälla vård via de europeiska 
referensnätverk som ska inrättas enligt 
artikel 15 i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 115
Kartika Tamara Liotard

Förslag till direktiv
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) För patienterna är därför de två 
systemen konsekventa; antingen gäller 
detta direktiv eller också förordning 
(EEG) nr 1408/71. Alla försäkrade 
personer som söker tillstånd för 
behandling som är lämplig för deras 
sjukdom i en annan medlemsstat ska 
alltid beviljas ett sådant tillstånd på de 
villkor som anges i 
förordningarna 1408/71 och 883/04 om 
behandlingen i fråga inte kan ges inom
den tid som är medicinskt försvarbar, med 
hänsyn till patientens aktuella 
hälsotillstånd och sjukdomens sannolika 
förlopp. Patienterna bör inte fråntas de 
mer fördelaktiga rättigheter som 
förordningarna 1408/71 och 883/04 ger, 
om dessa villkor uppfylls.

utgår

Or. en

Motivering

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 
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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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