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Ændringsforslag 116
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Patienten kan vælge, hvilken ordning 
han foretrækker, men hvis forordning 
(EØF) nr. 1408/71 er mere gunstig for 
patienten, bør han under alle 
omstændigheder ikke fratages de 
rettigheder, som forordningen giver.

udgår

Or. es

Begrundelse

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

Ændringsforslag 117
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Patienten kan vælge, hvilken ordning 
han foretrækker, men hvis forordning 
(EØF) nr. 1408/71 er mere gunstig for 
patienten, bør han under alle 
omstændigheder ikke fratages de 
rettigheder, som forordningen giver.

udgår

Or. es

Begrundelse

Es fundamental que se mantenga la situación según la cual son los profesionales sanitarios 
del sector público los que deciden acerca de la necesidad de asistencia sanitaria de los 
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pacientes en otros EEMM evitando situaciones de asistencia innecesaria. La autorización 
previa podría percibirse por los ciudadanos como una restricción a su derecho a ejercer la 
movilidad transfronteriza, no obstante en realidad constituye una garantía para los 
ciudadanos que se desplazan, ya que la autoridad sanitaria puede ayudarles a decidir sobre 
las posibles opciones de tratamiento en el propio EM y en otros EEMM.

Ændringsforslag 118
Kartika Tamara Liotard

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Patienten kan vælge, hvilken ordning 
han foretrækker, men hvis forordning 
(EØF) nr. 1408/71 er mere gunstig for 
patienten, bør han under alle 
omstændigheder ikke fratages de 
rettigheder, som forordningen giver.

udgår

Or. en

Begrundelse

To apply and implement the case law of European Court 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 sufficient for 
handling the coverage of costs resulting from provision of health care in another Member 
State than the insured person's Member State of affiliation, and it is more beneficial for 
patients than the reimbursement mechanism as proposed by the Commission, which entails 
upfront payments from the patients own pocket.

Ændringsforslag 119
Anne Ferreira

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Patienten kan vælge, hvilken ordning 
han foretrækker, men hvis forordning 

(23) Hvis forordning (EØF) nr. 1408/71 er 
mere gunstig for patienten, bør han under 
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(EØF) nr. 1408/71 er mere gunstig for 
patienten, bør han under alle 
omstændigheder ikke fratages de 
rettigheder, som forordningen giver.

alle omstændigheder ikke fratages de 
rettigheder, som forordningen giver.

Or. fr

Begrundelse

Patienten bør i teorien og grundlæggende have en sådan valgmulighed, men for at kunne 
garantere dette kræves der investeringer på informationsområdet, der sikrer, at der til enhver 
tid foreligger udførlige, ajourførte oplysninger, hvilket er umuligt. Der er således tale om en 
illusorisk valgmulighed, og patienten er ikke i stand til at træffe et informeret valg.

Ændringsforslag 120
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Patienten bør dog ikke have 
økonomisk fordel af, at sundhedsydelserne 
udføres i en anden medlemsstat, og kun de 
faktiske udgifter til de modtagne 
sundhedsydelser bør derfor godtgøres.

(24) Patienten bør dog ikke have 
økonomisk fordel af, at sundhedsydelserne 
udføres eller produkter vedrørende 
sundhedsydelserne købes i en anden 
medlemsstat. Derfor bør kun de faktiske 
udgifter godtgøres.

Or. nl

Begrundelse

Direktivet vedrører ikke kun levering af ydelser men også køb af produkter i forbindelse med 
grænseoverskridende sundhedspleje. Derudover er formuleringen af betragtningen blevet 
forbedret.
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Ændringsforslag 121
Maria Berger

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Patienten bør dog ikke have 
økonomisk fordel af, at sundhedsydelserne 
udføres i en anden medlemsstat, og kun de 
faktiske udgifter til de modtagne 
sundhedsydelser bør derfor godtgøres.

(24) Patienten bør dog ikke have 
økonomisk fordel af, at sundhedsydelserne 
leveres i en anden medlemsstat, og kun de 
faktiske udgifter til de modtagne 
sundhedsydelser bør derfor godtgøres.
Samtidig bør medlemsstaterne dog også 
dække andre udgifter, der er forbundet 
med sundhedsydelsen, eksempelvis 
udgifter til terapeutisk behandling.

Or. de

Ændringsforslag 122
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio og Umberto Guidoni

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Patienten bør dog ikke have 
økonomisk fordel af, at sundhedsydelserne 
udføres i en anden medlemsstat, og kun de 
faktiske udgifter til de modtagne 
sundhedsydelser bør derfor godtgøres.

(24) Patienten bør dog ikke have 
økonomisk fordel af, at sundhedsydelserne 
leveres i en anden medlemsstat, og kun de 
faktiske udgifter til de modtagne 
sundhedsydelser bør derfor godtgøres. 
Medlemsstaterne kan beslutte at dække 
andre lignende udgifter, f.eks. til rejse og 
ophold eller terapeutisk behandling, 
under forudsætning af, at de samlede 
udgifter ikke er højere end det beløb, der 
betales i forsikringsmedlemsstaten.

Or. en

Begrundelse

For at gøre det lettere for patienter at gøre brug af sundhedsydelser i udlandet bør det gøres 
muligt for medlemsstaterne også at dække f.eks. opholds- og rejseudgifter.
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Ændringsforslag 123
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Dette direktiv har heller ikke til formål 
at skabe krav på godtgørelse af behandling 
i en anden medlemsstat, hvis en sådan 
behandling ikke indgår i de ydelser, som er 
omfattet af lovgivningen i 
forsikringsmedlemsstaten. Ej heller 
forhindrer dette direktiv medlemsstaterne i 
at udvide deres naturalydelsesordning til 
også at omfatte sundhedsydelser, der 
udføres i en anden medlemsstat, i 
overensstemmelse med direktivets 
bestemmelser.

(25) Dette direktiv har heller ikke til formål 
at skabe krav på godtgørelse af behandling 
eller køb af produkter vedrørende 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat, 
hvis en sådan behandling eller et sådant 
produkt ikke indgår i de ydelser, som er 
omfattet af lovgivningen i 
forsikringsmedlemsstaten. Ej heller 
forhindrer dette direktiv medlemsstaterne i 
at udvide deres ordning for naturalydelser
og produkter vedrørende sundhedsydelser 
til også at omfatte sundhedsydelser og 
produkter vedrørende sundhedsydelser, 
der leveres i en anden medlemsstat, i 
overensstemmelse med direktivets 
bestemmelser.

Or. nl

Begrundelse

Direktivet vedrører ikke kun levering af ydelser men også køb af produkter i forbindelse med 
grænseoverskridende sundhedspleje. Derudover er formuleringen af betragtningen blevet 
forbedret.

Ændringsforslag 124
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Dette direktiv har heller ikke til formål 
at skabe krav på godtgørelse af behandling 
i en anden medlemsstat, hvis en sådan 

(25) Dette direktiv har heller ikke til formål 
at skabe krav på godtgørelse af behandling 
i en anden medlemsstat, hvis en sådan 
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behandling ikke indgår i de ydelser, som er 
omfattet af lovgivningen i 
forsikringsmedlemsstaten. Ej heller 
forhindrer dette direktiv medlemsstaterne i 
at udvide deres naturalydelsesordning til 
også at omfatte sundhedsydelser, der 
udføres i en anden medlemsstat, i 
overensstemmelse med direktivets 
bestemmelser.

behandling ikke indgår i de ydelser, som er 
omfattet af lovgivningen i 
forsikringsmedlemsstaten, eller at ændre 
betingelserne for et sådant krav, hvis de er 
fastlagt i forsikringsmedlemsstatens 
lovgivning. Ej heller forhindrer dette 
direktiv medlemsstaterne i at udvide deres 
naturalydelsesordning til også at omfatte 
sundhedsydelser, der udføres i en anden 
medlemsstat, i overensstemmelse med 
direktivets bestemmelser.

Or. es

Begrundelse

I henhold til artikel 152 i EF-traktaten har medlemsstaterne ansvaret for organisation af 
sundhedstjenesteydelser. 

Ændringsforslag 125
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Dette direktiv har heller ikke til 
formål at skabe krav på godtgørelse af 
behandling i en anden medlemsstat, hvis 
en sådan behandling ikke indgår i de 
ydelser, som er omfattet af lovgivningen i 
forsikringsmedlemsstaten. Ej heller 
forhindrer dette direktiv medlemsstaterne 
i at udvide deres naturalydelsesordning til 
også at omfatte sundhedsydelser, der 
udføres i en anden medlemsstat, i 
overensstemmelse med direktivets 
bestemmelser.

(25) I dette direktiv anerkendes det, at 
retten til behandling ikke altid fastslås af 
medlemsstaterne på nationalt plan, og at 
medlemsstaterne kan tilrettelægge deres 
egne sundheds- og socialsikringssystemer 
på en sådan måde, at retten til behandling 
fastslås på regionalt eller lokalt plan.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag tages der hensyn til de sundhedssystemer, som ikke er organiseret 



AM\763902DA.doc 9/73 PE418.320v01-00

DA

på nationalt plan.

Ændringsforslag 126
John Bowis

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Dette direktiv har heller ikke til formål 
at skabe krav på godtgørelse af behandling 
i en anden medlemsstat, hvis en sådan 
behandling ikke indgår i de ydelser, som er 
omfattet af lovgivningen i 
forsikringsmedlemsstaten. Ej heller 
forhindrer dette direktiv medlemsstaterne i 
at udvide deres naturalydelsesordning til 
også at omfatte sundhedsydelser, der 
udføres i en anden medlemsstat, i 
overensstemmelse med direktivets 
bestemmelser.

(25) Dette direktiv har heller ikke til formål 
at skabe krav på godtgørelse af behandling 
i en anden medlemsstat, hvis en sådan 
behandling ikke indgår i de ydelser, som er 
omfattet af lovgivningen i 
forsikringsmedlemsstaten. Ej heller 
forhindrer dette direktiv medlemsstaterne i 
at udvide deres naturalydelsesordning til 
også at omfatte sundhedsydelser, der 
udføres i en anden medlemsstat, i 
overensstemmelse med direktivets 
bestemmelser. I dette direktiv anerkendes 
det, at retten til behandling ikke altid 
fastslås af medlemsstaterne på nationalt 
plan, og at medlemsstaterne kan 
tilrettelægge deres egne sundheds- og 
socialsikringssystemer på en sådan måde, 
at retten til behandling fastslås på 
regionalt eller lokalt plan.

Or. en

Begrundelse

De systemer og procedurer, ifølge hvilke retten til behandling fastslås, er forskellige fra 
medlemsstat til medlemsstat, og dette bør afspejles i teksterne.
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Ændringsforslag 127
Iles Braghetto

Forslag til direktiv
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) I dette direktiv anerkendes det, at 
retten til behandling ikke altid fastslås af 
medlemsstaterne på nationalt plan, og at 
ikke alle medlemsstater har en fastlagt 
liste over ydelser, som de leverer eller ikke 
leverer. Medlemsstaterne skal bevare 
retten til at tilrettelægge deres egne 
sundheds- og socialsikringssystemer på en 
sådan måde, at udbuddet af og retten til 
behandling kan fastslås på regionalt eller 
lokalt plan.

Or. en

Begrundelse

En række sundhedssystemer har ikke nationale kriterier, der kan bruges til at afgøre, hvorvidt 
der skal være adgang til bestemte behandlinger eller en defineret gruppe af ydelser, som alle 
de dækkede personer automatisk har ret til at modtage. I direktivet bør det anerkendes fuldt 
ud, at nogle medlemsstater benytter sig af subnationale beslutningsprocedurer til 
planlægning og finansiering af deres sundhedssystemer.

Ændringsforslag 128
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Dette direktiv vedrører heller ikke 
overførsel af socialsikringsrettigheder 
mellem medlemsstaterne eller andre 
former for koordinering af 
socialsikringsordninger. Bestemmelserne 
om forhåndstilladelse og godtgørelse af 
sundhedsydelser leveret i en anden 
medlemsstat har alene til formål at give 

udgår
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mulighed for fri udveksling af 
sundhedstjenesteydelser for både patienter 
og sundhedstjenesteydere og at fjerne 
ubegrundede hindringer for denne 
grundlæggende frihed i 
forsikringsmedlemsstaten. Direktivet 
anfægter derfor ikke på nogen måde 
forskellene i de nationale 
sundhedssystemer og medlemsstaternes 
ansvar for at tilrettelægge og levere 
sundhedsydelser og medicinsk 
behandling.

Or. es

Begrundelse

I medlemsstater med en offentlig sundhedstjeneste har patienterne ikke fuld valgfrihed, men 
skal følge de regler vedrørende levering af sundhedsydelser, som denne tjeneste anvender.  
Dette er imidlertid ikke tilfældet, når der er tale om en privat tjenesteyder. 

Ændringsforslag 129
Kartika Tamara Liotard

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Dette direktiv vedrører heller ikke 
overførsel af socialsikringsrettigheder 
mellem medlemsstaterne eller andre 
former for koordinering af 
socialsikringsordninger. Bestemmelserne 
om forhåndstilladelse og godtgørelse af 
sundhedsydelser leveret i en anden 
medlemsstat har alene til formål at give 
mulighed for fri udveksling af 
sundhedstjenesteydelser for både patienter 
og sundhedstjenesteydere og at fjerne 
ubegrundede hindringer for denne 
grundlæggende frihed i 
forsikringsmedlemsstaten. Direktivet 
anfægter derfor ikke på nogen måde 
forskellene i de nationale 

udgår
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sundhedssystemer og medlemsstaternes 
ansvar for at tilrettelægge og levere 
sundhedsydelser og medicinsk 
behandling.

Or. en

Begrundelse

To apply and implement the case law of European Court 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 sufficient for 
handling the coverage of costs resulting from provision of health care in another Member 
State than the insured person's Member State of affiliation, and it is more beneficial for 
patients than the reimbursement mechanism as proposed by the Commission, which entails 
upfront payments from the patients own pocket.

Ændringsforslag 130
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Dette direktiv vedrører heller ikke 
overførsel af socialsikringsrettigheder 
mellem medlemsstaterne eller andre former 
for koordinering af 
socialsikringsordninger. Bestemmelserne 
om forhåndstilladelse og godtgørelse af 
sundhedsydelser leveret i en anden 
medlemsstat har alene til formål at give 
mulighed for fri udveksling af 
sundhedstjenesteydelser for både patienter 
og sundhedstjenesteydere og at fjerne 
ubegrundede hindringer for denne 
grundlæggende frihed i 
forsikringsmedlemsstaten. Direktivet 
anfægter derfor ikke på nogen måde 
forskellene i de nationale 
sundhedssystemer og medlemsstaternes 
ansvar for at tilrettelægge og levere 
sundhedsydelser og medicinsk behandling.

(26) Dette direktiv vedrører heller ikke 
overførsel af socialsikringsrettigheder 
mellem medlemsstaterne eller andre former 
for koordinering af 
socialsikringsordninger. Direktivet 
anfægter heller ikke på nogen måde 
forskellene i de nationale 
sundhedssystemer og medlemsstaternes 
ansvar for at tilrettelægge og levere 
sundhedsydelser og medicinsk behandling.
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Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag søges denne betragtning tilpasset yderligere til den artikel, der 
vedrører forhåndstilladelse. 

Ændringsforslag 131
Claude Turmes, Margrete Auken

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Dette direktiv vedrører heller ikke 
overførsel af socialsikringsrettigheder 
mellem medlemsstaterne eller andre former 
for koordinering af 
socialsikringsordninger. Bestemmelserne 
om forhåndstilladelse og godtgørelse af 
sundhedsydelser leveret i en anden 
medlemsstat har alene til formål at give 
mulighed for fri udveksling af 
sundhedstjenesteydelser for både patienter 
og sundhedstjenesteydere og at fjerne 
ubegrundede hindringer for denne 
grundlæggende frihed i 
forsikringsmedlemsstaten. Direktivet 
anfægter derfor ikke på nogen måde 
forskellene i de nationale 
sundhedssystemer og medlemsstaternes 
ansvar for at tilrettelægge og levere 
sundhedsydelser og medicinsk behandling.

(26) Dette direktiv vedrører heller ikke 
overførsel af socialsikringsrettigheder 
mellem medlemsstaterne eller andre former 
for koordinering af 
socialsikringsordninger. Direktivet 
anfægter derfor ikke på nogen måde 
forskellene i de nationale 
sundhedssystemer og medlemsstaternes 
ansvar for at tilrettelægge og levere 
sundhedsydelser og medicinsk behandling.

Or. en
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Ændringsforslag 132
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Forslag til direktiv
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Dette direktiv vedrører heller ikke 
overførsel af socialsikringsrettigheder 
mellem medlemsstaterne eller andre former 
for koordinering af 
socialsikringsordninger. Bestemmelserne 
om forhåndstilladelse og godtgørelse af 
sundhedsydelser leveret i en anden 
medlemsstat har alene til formål at give 
mulighed for fri udveksling af 
sundhedstjenesteydelser for både patienter 
og sundhedstjenesteydere og at fjerne 
ubegrundede hindringer for denne 
grundlæggende frihed i 
forsikringsmedlemsstaten. Direktivet 
anfægter derfor ikke på nogen måde 
forskellene i de nationale 
sundhedssystemer og medlemsstaternes 
ansvar for at tilrettelægge og levere 
sundhedsydelser og medicinsk behandling.

(26) Dette direktiv vedrører heller ikke 
overførsel af socialsikringsrettigheder 
mellem medlemsstaterne eller andre former 
for koordinering af 
socialsikringsordninger. Direktivet 
anfægter derfor ikke på nogen måde 
forskellene i de nationale 
sundhedssystemer og medlemsstaternes 
ansvar for at tilrettelægge og levere 
sundhedsydelser og medicinsk behandling.

Or. en

Begrundelse

Direktivforslaget skal præcisere reglerne for individuelle patienters brug af sundhedsydelser i 
udlandet, ikke fremme fri bevægelighed for tjenesteydelser.

Ændringsforslag 133
Åsa Westlund

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Dette direktiv giver også en patient 
ret til at gøre brug af et hvilket som helst 
lægemiddel, som det er tilladt at 

udgår
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markedsføre i den medlemsstat, hvor 
sundhedsydelsen leveres, selv om det ikke 
er tilladt at markedsføre lægemidlet i 
forsikringsmedlemsstaten, da det er 
nødvendigt for at få effektiv behandling i 
en anden medlemsstat.

Or. sv

Ændringsforslag 134
Stefano Zappalà

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Dette direktiv giver også en patient ret 
til at gøre brug af et hvilket som helst 
lægemiddel, som det er tilladt at 
markedsføre i den medlemsstat, hvor 
sundhedsydelsen leveres, selv om det ikke 
er tilladt at markedsføre lægemidlet i 
forsikringsmedlemsstaten, da det er 
nødvendigt for at få effektiv behandling i 
en anden medlemsstat.

(27) Dette direktiv giver også en patient ret 
til i den medlemsstat, hvor 
sundhedsydelsen leveres, at gøre brug af et 
hvilket som helst lægemiddel, som det er 
tilladt at markedsføre i den medlemsstat, 
hvor sundhedsydelsen leveres, selv om det 
ikke er tilladt at markedsføre lægemidlet i 
forsikringsmedlemsstaten, da det er 
uundværligt for at få effektiv behandling i 
en anden medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse kunne fortolkes således, at det for en patient under visse omstændigheder 
kan være nødvendigt at få et ikke-tilladt produkt i forsikringsmedlemsstaten. Hvis det er 
tilfældet, er bestemmelsen ikke i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 14, stk. 1, om 
anerkendelse af recepter (der kun gælder produkter med en tilladelse til markedsføring i den 
medlemsstat, hvor recepten indløses), og det ville under alle omstændigheder kræve en 
ændring af EU's lægemiddellovgivning (artikel 6 i direktiv 2001/83/EF). 
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Ændringsforslag 135
Thomas Ulmer, Peter Liese

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Dette direktiv giver også en patient ret 
til at gøre brug af et hvilket som helst 
lægemiddel, som det er tilladt at 
markedsføre i den medlemsstat, hvor 
sundhedsydelsen leveres, selv om det ikke 
er tilladt at markedsføre lægemidlet i 
forsikringsmedlemsstaten, da det er 
nødvendigt for at få effektiv behandling i 
en anden medlemsstat.

(27) Dette direktiv giver også en patient ret 
til i den medlemsstat, hvor 
sundhedsydelsen leveres, at gøre brug af et 
hvilket som helst lægemiddel, som det er 
tilladt at markedsføre i denne medlemsstat, 
selv om det ikke er tilladt at markedsføre 
lægemidlet i forsikringsmedlemsstaten, da 
det er uundværligt for at få denne effektive 
behandling i en anden medlemsstat.

Or. de

Begrundelse

I artikel 6 i direktiv 2001/83/EF bestemmes det, at lægemidler kun må bringes i omsætning i 
en medlemsstat, såfremt der er udstedt tilladelse til dem i den pågældende medlemsstat. Disse 
nationale tilladelser tegner sig stadigvæk for langt den største markedsandel af lægemidler 
sammenlignet med de centrale europæiske tilladelser med hjemmel i forordning (EG) nr. 
726/2004. Det skal præciseres, at kravet om en tilladelse i behandlingsmedlemsstaten ikke 
skal undermineres ved hjælp af dette direktiv.

Ændringsforslag 136
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Dette direktiv giver også en patient ret 
til at gøre brug af et hvilket som helst 
lægemiddel, som det er tilladt at 
markedsføre i den medlemsstat, hvor 
sundhedsydelsen leveres, selv om det ikke 
er tilladt at markedsføre lægemidlet i 
forsikringsmedlemsstaten, da det er 
nødvendigt for at få effektiv behandling i 
en anden medlemsstat.

(27) Dette direktiv giver også en patient ret 
til at gøre brug af et hvilket som helst 
lægemiddel, som det er tilladt at 
markedsføre i den medlemsstat, hvor 
sundhedsydelsen leveres, selv om det ikke 
er tilladt at markedsføre lægemidlet i 
forsikringsmedlemsstaten, da det er 
uundværligt for at få effektiv behandling i 
en anden medlemsstat. Dette berører 
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hverken medlemsstaternes mulighed for 
at organisere deres egne sundheds- og 
socialsikringssystemer eller de gældende 
regler i forsikringsmedlemsstaten for 
godtgørelse af lægemidler.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag søges præciseret, at forsikringsmedlemsstaten ikke er forpligtet til 
at godtgøre udgifter for patienter, når de modtager et lægemiddel i 
behandlingsmedlemsstaten, der ikke er udstedt tilladelse for i forsikringsmedlemsstaten.

Ændringsforslag 137
Dorette Corbey

Forslag til direktiv
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Medlemsstaterne kan opretholde 
generelle betingelser, behandlingskriterier 
og lovgivningsmæssige og administrative 
formaliteter for brug af sundhedsydelser og 
godtgørelse af udgifter hertil, f.eks. kravet 
om at skulle opsøge en almenpraktiserende 
læge før en speciallæge eller før 
behandling på hospital, også for patienter, 
der ønsker at gøre brug af sundhedsydelser 
i en anden medlemsstat, forudsat at 
sådanne betingelser er nødvendige, står i 
rimeligt forhold til det tilstræbte mål og 
ikke er vilkårlige og diskriminerende. Det 
bør derfor kræves, at disse generelle 
betingelser og formaliteter anvendes på en 
objektiv, gennemsigtig og ikke-
diskriminerende måde og er kendt på 
forhånd, at de først og fremmest er baseret 
på medicinske overvejelser, og at de ikke 
indebærer yderligere byrder for patienter, 
der ønsker at gøre brug af sundhedsydelser 
i en anden medlemsstat, sammenlignet med 
patienter, der behandles i 
forsikringsmedlemsstaten, og at 

(28) Medlemsstaterne kan opretholde 
generelle betingelser, behandlingskriterier 
og lovgivningsmæssige og administrative 
formaliteter for brug af sundhedsydelser og 
godtgørelse af udgifter hertil, f.eks. kravet 
om at skulle opsøge en almenpraktiserende 
læge før en speciallæge eller før 
behandling på hospital, også for patienter, 
der ønsker at gøre brug af sundhedsydelser 
i en anden medlemsstat, forudsat at 
sådanne betingelser er nødvendige, står i 
rimeligt forhold til det tilstræbte mål og 
ikke er vilkårlige og diskriminerende. Det 
bør derfor kræves, at disse generelle 
betingelser og formaliteter anvendes på en 
objektiv, gennemsigtig og ikke-
diskriminerende måde og er kendt på 
forhånd, at de først og fremmest er baseret 
på medicinske overvejelser, og at de ikke 
indebærer yderligere byrder for patienter, 
der ønsker at gøre brug af sundhedsydelser 
i en anden medlemsstat, sammenlignet med 
patienter, der behandles i 
forsikringsmedlemsstaten, og at 
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afgørelserne træffes hurtigst muligt. Dette 
berører ikke medlemsstaternes ret til at 
fastlægge kriterier eller betingelser for
forhåndstilladelse, hvis der er tale om 
patienter, der ønsker at gøre brug af 
sundhedsydelser i 
forsikringsmedlemsstaten.

afgørelserne træffes hurtigst muligt. Dette 
berører ikke medlemsstaternes ret til at 
fastlægge kriterier eller betingelser 
vedrørende undtagelser for 
forhåndstilladelse, hvis der er tale om 
patienter, der ønsker at gøre brug af 
sundhedsydelser i 
forsikringsmedlemsstaten.

Or. nl

Begrundelse

Tilpasning til artikel 8, stk. 3.

Ændringsforslag 138
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Alle sundhedsydelser, der ikke anses 
som hospitalsbehandling efter 
bestemmelserne i dette direktiv, bør anses 
som sundhedsydelser, der ikke kræver 
hospitalsindlæggelse. I lyset af EF-
Domstolens praksis vedrørende den frie 
bevægelighed for tjenesteydelser bør der 
ikke være krav om forhåndstilladelse i 
forbindelse med godtgørelse ydet af den 
lovpligtige socialsikringsordning i 
forsikringsmedlemsstaten af udgifter til 
andre sundhedsydelser end 
hospitalsbehandling. I det omfang 
godtgørelse af sådanne ydelser holder sig 
inden for rammerne af den dækning, som 
garanteres af sygesikringsordningen i 
forsikringsmedlemsstaten, vil det ikke 
bringe de sociale sikringsordninger ud af 
økonomisk ligevægt, at der ikke kræves 
forhåndstilladelse.

(29) Alle sundhedsydelser, der ikke anses 
som hospitalsbehandling efter 
bestemmelserne i dette direktiv og 
lovgivningen i forsikringsmedlemsstaten, 
bør anses som sundhedsydelser, der ikke 
kræver hospitalsindlæggelse. I lyset af EF-
Domstolens praksis vedrørende den frie 
bevægelighed for tjenesteydelser bør der 
ikke være krav om forhåndstilladelse i 
forbindelse med godtgørelse ydet af den 
lovpligtige socialsikringsordning i 
forsikringsmedlemsstaten af udgifter til 
andre sundhedsydelser end 
hospitalsbehandling. Hvis patienten 
modtager andre sundhedsydelser end 
hospitalsbehandling i en anden 
medlemsstat, skal dette imidlertid 
meddeles til sygesikringsordningen i 
forsikringsmedlemsstaten. Denne 
meddelelse skal ledsages af en erklæring 
om, at patienten har modtaget alle 
nødvendige oplysninger forud for afrejsen 
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til den anden medlemsstat, hvor 
behandlingen finder sted. Denne 
bestemmelse ændrer ikke ved princippet 
om automatisk tilladelse til anden 
behandling end hospitalsbehandling.

Or. fr

Begrundelse

Sideløbende med den ordning for forhåndstilladelse, som forsikringsmedlemsstaterne kan 
indføre for hospitals- og specialistbehandling, bør der kunne indføres en ordning med en 
forhåndsmeddelelse. Forsikringsmedlemsstaten kan ikke nægte godtgørelse inden for 
rammerne af denne procedure, der blot skal sikre, at patienten har modtaget alle de 
nødvendige oplysninger inden afrejsen.

Ændringsforslag 139
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Der findes ingen definition på, hvad 
der forstås ved hospitalsbehandling, i 
Fællesskabets forskellige 
sundhedssystemer, og de forskellige 
fortolkninger kan derfor udgøre en 
hindring for patienternes frihed til at gøre 
brug af sundhedsydelser. For at fjerne 
denne hindring er det nødvendigt at 
fastsætte en fællesskabsdefinition på 
hospitalsbehandling. Ved 
hospitalsbehandling forstås normalt, at 
patienten indlægges mindst en nat. Det 
kan imidlertid være hensigtsmæssigt også 
at lade andre former for sundhedsydelser 
falde ind under ordningen for 
hospitalsbehandling, hvis disse 
sundhedsydelser kræver brug af højt 
specialiseret og omkostningskrævende 
medicinsk infrastruktur eller medicinsk
udstyr (f.eks. højteknologiske scannere, 
der anvendes til diagnosticering) eller 

(30) Det skal forblive under 
medlemsstaternes kompetence at 
udarbejde en definition på, hvad der 
forstås ved hospitalsbehandling. Dermed 
sikres, at faglig videreudvikling inden for 
rammerne af kvalificeret konkurrence 
integreres i systemet (dvs. at det også 
fremover forbliver muligt ved hjælp af 
højteknologi at udføre stadig mere 
komplekse opgaver, f.eks. at foretage 
operationer ambulant). Den konkrete 
sondring mellem indlæggelse og 
ambulant behandling foretages i 
overensstemmelse med, hvad der er 
praksis i forbindelse med behandling af 
patienterne i den pågældende 
behandlingsmedlemsstat ud fra typiske 
forløb. I tilfælde af betydelige afvigelser i 
det grænseoverskridende patientmateriale 
har Kommissionen ret til, via en ny enhed, 
der skal etableres, at gribe ind og træffe 
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indebærer behandlinger, der udgør en 
særlig risiko for patienten eller 
befolkningen (f.eks. behandling af 
alvorlige infektionssygdomme). En 
regelmæssigt ajourført liste over sådanne 
behandlinger skal fastlægges af 
Kommissionen efter udvalgsproceduren.

korrigerende foranstaltninger.

Or. de

Ændringsforslag 140
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Der findes ingen definition på, hvad 
der forstås ved hospitalsbehandling, i 
Fællesskabets forskellige 
sundhedssystemer, og de forskellige 
fortolkninger kan derfor udgøre en 
hindring for patienternes frihed til at gøre 
brug af sundhedsydelser. For at fjerne 
denne hindring er det nødvendigt at 
fastsætte en fællesskabsdefinition på 
hospitalsbehandling. Ved 
hospitalsbehandling forstås normalt, at 
patienten indlægges mindst en nat. Det kan 
imidlertid være hensigtsmæssigt også at 
lade andre former for sundhedsydelser 
falde ind under ordningen for 
hospitalsbehandling, hvis disse 
sundhedsydelser kræver brug af højt 
specialiseret og omkostningskrævende 
medicinsk infrastruktur eller medicinsk 
udstyr (f.eks. højteknologiske scannere, der 
anvendes til diagnosticering) eller 
indebærer behandlinger, der udgør en 
særlig risiko for patienten eller 
befolkningen (f.eks. behandling af 
alvorlige infektionssygdomme). En 
regelmæssigt ajourført liste over sådanne 
behandlinger skal fastlægges af 
Kommissionen efter udvalgsproceduren.

(30) Der findes ingen generel definition på, 
hvad der forstås ved hospitalsbehandling, i 
Fællesskabets forskellige 
sundhedssystemer, og de forskellige 
fortolkninger kan derfor udgøre en 
hindring for patienternes frihed til at gøre 
brug af sundhedsydelser. For at fjerne 
denne hindring er det nødvendigt at 
fastsætte en generel definition på 
hospitals- og specialistbehandling. Ved 
hospitalsbehandling forstås normalt, at 
patienten indlægges mindst en nat. Det er 
desuden hensigtsmæssigt også at lade 
andre former for sundhedsydelser falde ind 
under ordningen, hvis disse 
sundhedsydelser kræver brug af højt 
specialiseret og omkostningskrævende 
medicinsk infrastruktur eller medicinsk 
udstyr (f.eks. højteknologiske scannere, der 
anvendes til diagnosticering) eller 
indebærer behandlinger, der udgør en 
særlig risiko for patienten eller 
befolkningen (f.eks. behandling af 
alvorlige infektionssygdomme). Hver 
forsikringsmedlemsstat fastlægger en liste 
over sådanne behandlinger, hvortil udgifter 
godtgøres af dens socialsikringsordning. 
Listen bør offentliggøres og bør ikke 
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udgøre en uforholdsmæssigt stor 
hindring.

Or. fr

Begrundelse

Da det oprindelige forslag erkender, at der er forskelle mellem medlemsstaterne, hvad angår 
socialsikringsordningernes godtgørelse af udgifter til behandling, forekommer det ikke 
hensigtsmæssigt, at listen over hospitalsbehandlinger fastlægges ved udvalgsproceduren, så 
meget mere som dette i henhold til subsidiaritetsprincippet udelukkende henhører under 
medlemsstaterne. Der bør dog fastlægges fælles kriterier.

Ændringsforslag 141
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Der findes ingen definition på, hvad 
der forstås ved hospitalsbehandling, i 
Fællesskabets forskellige 
sundhedssystemer, og de forskellige 
fortolkninger kan derfor udgøre en 
hindring for patienternes frihed til at gøre 
brug af sundhedsydelser. For at fjerne 
denne hindring er det nødvendigt at 
fastsætte en fællesskabsdefinition på 
hospitalsbehandling. Ved 
hospitalsbehandling forstås normalt, at 
patienten indlægges mindst en nat. Det kan 
imidlertid være hensigtsmæssigt også at 
lade andre former for sundhedsydelser 
falde ind under ordningen for 
hospitalsbehandling, hvis disse 
sundhedsydelser kræver brug af højt 
specialiseret og omkostningskrævende 
medicinsk infrastruktur eller medicinsk 
udstyr (f.eks. højteknologiske scannere, der 
anvendes til diagnosticering) eller 
indebærer behandlinger, der udgør en 
særlig risiko for patienten eller 
befolkningen (f.eks. behandling af 

(30) Der findes ingen fælles definition på, 
hvad der forstås ved hospitalsbehandling, i 
Fællesskabets forskellige 
sundhedssystemer. Det hører under 
medlemsstaternes kompetenceområde at 
fastlægge disse definitioner. Ved 
hospitalsbehandling forstås normalt, at 
patienten indlægges mindst en nat. Det kan 
imidlertid være hensigtsmæssigt også at 
lade andre former for sundhedsydelser 
falde ind under ordningen for 
hospitalsbehandling, hvis disse 
sundhedsydelser kræver brug af højt 
specialiseret og omkostningskrævende 
medicinsk infrastruktur eller medicinsk 
udstyr (f.eks. højteknologiske scannere, der 
anvendes til diagnosticering) eller 
indebærer behandlinger, der udgør en 
særlig risiko for patienten eller 
befolkningen (f.eks. behandling af 
alvorlige infektionssygdomme). 
Definitionen kan også omfatte de 
sundhedsydelser, der i overensstemmelse 
med den pågældende
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alvorlige infektionssygdomme). En 
regelmæssigt ajourført liste over sådanne 
behandlinger skal fastlægges af 
Kommissionen efter udvalgsproceduren.

forsikringsmedlemsstats 
sundhedsydelseskoncept af andre årsager 
forudsætter en planlagt infrastruktur.

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en tilpasning til samme forfatters ændringsforslag til artikel 8, stk. 
1. Den foreslåede definition på hospitalsbehandling og specialiserede sundhedsydelser er for 
snæver. I Tyskland ville den hverken omfatte hospitalsbehandling, der kræver delvis 
indlæggelse eller foretages ambulant, eller behandling af psykisk syge patienter i 
dagbehandlingscentre. Retten til at definere, hvad der er planlægningskrævende 
hospitalsbehandling, ligger udelukkende hos medlemsstaterne.

Ændringsforslag 142
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Der findes ingen definition på, hvad 
der forstås ved hospitalsbehandling, i 
Fællesskabets forskellige 
sundhedssystemer, og de forskellige 
fortolkninger kan derfor udgøre en 
hindring for patienternes frihed til at gøre 
brug af sundhedsydelser. For at fjerne 
denne hindring er det nødvendigt at 
fastsætte en fællesskabsdefinition på 
hospitalsbehandling. Ved 
hospitalsbehandling forstås normalt, at 
patienten indlægges mindst en nat. Det kan 
imidlertid være hensigtsmæssigt også at 
lade andre former for sundhedsydelser 
falde ind under ordningen for 
hospitalsbehandling, hvis disse 
sundhedsydelser kræver brug af højt 
specialiseret og omkostningskrævende 
medicinsk infrastruktur eller medicinsk 
udstyr (f.eks. højteknologiske scannere, der 
anvendes til diagnosticering) eller 

(30) Der findes ingen definition på, hvad 
der forstås ved hospitalsbehandling, i 
Fællesskabets forskellige 
sundhedssystemer, og de forskellige 
fortolkninger kan derfor udgøre en 
hindring for patienternes frihed til at gøre 
brug af sundhedsydelser. For at fjerne 
denne hindring er det nødvendigt at 
fastsætte en fællesskabsdefinition på 
hospitalsbehandling. Ved 
hospitalsbehandling forstås normalt, at 
patienten indlægges mindst en nat. Det kan 
imidlertid være hensigtsmæssigt også at 
lade andre former for sundhedsydelser 
falde ind under ordningen for 
hospitalsbehandling, hvis disse 
sundhedsydelser kræver brug af højt 
specialiseret og omkostningskrævende 
medicinsk infrastruktur eller medicinsk 
udstyr (f.eks. højteknologiske scannere, der 
anvendes til diagnosticering) eller 
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indebærer behandlinger, der udgør en 
særlig risiko for patienten eller 
befolkningen (f.eks. behandling af 
alvorlige infektionssygdomme). En 
regelmæssigt ajourført liste over sådanne 
behandlinger skal fastlægges af 
Kommissionen efter udvalgsproceduren.

indebærer behandlinger, der udgør en 
særlig risiko for patienten eller 
befolkningen (f.eks. behandling af 
alvorlige infektionssygdomme).

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag vedrører et andet ændringsforslag af samme forfatter til artikel 8, stk. 
1. Fordi der er forskel på rettigheder og klinisk praksis fra medlemsstat til medlemsstat, vil 
det i praksis kun skabe forvirring for patienterne, hvis der er en enkelt EU-liste over 
behandlinger, der kræves forhåndsgodkendelse til.

Ændringsforslag 143
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio og Umberto Guidoni

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Der findes ingen definition på, hvad 
der forstås ved hospitalsbehandling, i 
Fællesskabets forskellige 
sundhedssystemer, og de forskellige 
fortolkninger kan derfor udgøre en 
hindring for patienternes frihed til at gøre 
brug af sundhedsydelser. For at fjerne 
denne hindring er det nødvendigt at 
fastsætte en fællesskabsdefinition på 
hospitalsbehandling. Ved 
hospitalsbehandling forstås normalt, at 
patienten indlægges mindst en nat. Det kan 
imidlertid være hensigtsmæssigt også at 
lade andre former for sundhedsydelser 
falde ind under ordningen for 
hospitalsbehandling, hvis disse 
sundhedsydelser kræver brug af højt 
specialiseret og omkostningskrævende 
medicinsk infrastruktur eller medicinsk 
udstyr (f.eks. højteknologiske scannere, der 

(30) Der findes ingen definition på, hvad 
der forstås ved hospitalsbehandling, i 
Fællesskabets forskellige 
sundhedssystemer, og de forskellige 
fortolkninger kan derfor udgøre en 
hindring for patienternes frihed til at gøre 
brug af sundhedsydelser. For at fjerne 
denne hindring er det nødvendigt at 
fastsætte en fællesskabsdefinition på 
hospitalsbehandling. Ved 
hospitalsbehandling forstås normalt, at 
patienten indlægges mindst en nat. Det kan 
imidlertid være hensigtsmæssigt også at 
lade andre former for sundhedsydelser 
falde ind under ordningen for 
hospitalsbehandling, hvis disse 
sundhedsydelser kræver brug af højt 
specialiseret og omkostningskrævende 
medicinsk infrastruktur eller medicinsk 
udstyr (f.eks. højteknologiske scannere, der 
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anvendes til diagnosticering) eller 
indebærer behandlinger, der udgør en 
særlig risiko for patienten eller 
befolkningen (f.eks. behandling af 
alvorlige infektionssygdomme). En 
regelmæssigt ajourført liste over sådanne 
behandlinger skal fastlægges af 
Kommissionen efter udvalgsproceduren.

anvendes til diagnosticering) eller 
indebærer behandlinger, der udgør en 
særlig risiko for patienten eller 
befolkningen (f.eks. behandling af 
alvorlige infektionssygdomme).

Or. en

Begrundelse

I henhold til nærhedsprincippet bør det være medlemsstaterne selv, der træffer beslutning om 
definitionen på hospitalsbehandling i forbindelse med dette direktiv.

Ændringsforslag 144
Karin Jöns

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Der findes ingen definition på, hvad 
der forstås ved hospitalsbehandling, i 
Fællesskabets forskellige 
sundhedssystemer, og de forskellige 
fortolkninger kan derfor udgøre en 
hindring for patienternes frihed til at gøre 
brug af sundhedsydelser. For at fjerne 
denne hindring er det nødvendigt at 
fastsætte en fællesskabsdefinition på 
hospitalsbehandling. Ved 
hospitalsbehandling forstås normalt, at 
patienten indlægges mindst en nat. Det kan 
imidlertid være hensigtsmæssigt også at 
lade andre former for sundhedsydelser 
falde ind under ordningen for 
hospitalsbehandling, hvis disse 
sundhedsydelser kræver brug af højt 
specialiseret og omkostningskrævende 
medicinsk infrastruktur eller medicinsk 
udstyr (f.eks. højteknologiske scannere, der 
anvendes til diagnosticering) eller 

(30) Der findes ingen fælles definition på, 
hvad der forstås ved hospitalsbehandling, i 
Fællesskabets forskellige 
sundhedssystemer, og de forskellige 
fortolkninger kan derfor udgøre en 
hindring for patienternes frihed til at gøre 
brug af sundhedsydelser. For at fjerne 
denne hindring er det nødvendigt at 
fastsætte en fællesskabsdefinition på 
hospitalsbehandling. Ved 
hospitalsbehandling forstås normalt, at 
patienten indlægges mindst en nat. Det kan 
imidlertid være hensigtsmæssigt også at 
lade andre former for sundhedsydelser 
falde ind under ordningen for 
hospitalsbehandling, hvis disse 
sundhedsydelser kræver brug af højt 
specialiseret og omkostningskrævende 
medicinsk infrastruktur eller medicinsk 
udstyr (f.eks. højteknologiske scannere, der 
anvendes til diagnosticering) eller 
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indebærer behandlinger, der udgør en 
særlig risiko for patienten eller 
befolkningen (f.eks. behandling af 
alvorlige infektionssygdomme). En 
regelmæssigt ajourført liste over sådanne 
behandlinger skal fastlægges af 
Kommissionen efter udvalgsproceduren.

indebærer behandlinger, der udgør en 
særlig risiko for patienten eller 
befolkningen (f.eks. behandling af 
alvorlige infektionssygdomme). 
Medlemsstaterne udarbejder selv en 
national liste over de relevante 
behandlinger; denne liste ajourføres 
regelmæssigt.

Or. de

Begrundelse

En fælles liste, der gælder i hele EU, over behandlinger, der skal betragtes som behandling 
med hospitalsindlæggelse, tilgodeser ikke hvert enkelt nationalt sundhedssystem og dets 
individuelle udbud af ydelser. Derudover er en sådan liste i strid med nærhedsprincippet.

Ændringsforslag 145
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Den foreliggende dokumentation 
tyder på, at anvendelsen af principperne 
om fri udveksling af tjenesteydelser på 
brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat inden for de 
dækningsrammer, som den lovpligtige 
sygesikringsordning i 
forsikringsmedlemsstaten giver, ikke vil 
være et indgreb i medlemsstaternes 
sundhedssystemer eller bringe deres 
socialsikringsordninger ud af økonomisk 
ligevægt. EF-Domstolen har imidlertid 
fastslået, at det ikke kan udelukkes, at 
risiko for et alvorligt indgreb i den sociale 
sikringsordnings økonomiske ligevægt 
eller målet om at opretholde en stabil 
læge- og hospitalstjeneste, som alle har 
adgang til, kan udgøre et tvingende 
alment hensyn, som kan begrunde en 
begrænsning af princippet om fri 

udgår
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udveksling af tjenesteydelser. EF-
Domstolen har også fastslået, at 
spørgsmål som antallet af hospitaler, 
deres geografiske fordeling, deres 
organisation, det udstyr, de er forsynet 
med, og de lægelige ydelser, de kan 
tilbyde, skal kunne planlægges. Dette 
direktiv bør indeholde bestemmelser om 
en ordning med forhåndstilladelse i 
forbindelse med godtgørelse af udgifter til 
hospitalsbehandling i en anden 
medlemsstat, hvis følgende betingelser er 
opfyldt: hvis behandlingen havde fundet 
sted på den berørte medlemsstats område, 
ville den være blevet dækket af dens 
socialsikringsordning, og hvis 
udstrømningen af patienter som følge af 
direktivets anvendelse er eller forventes at 
være et alvorlig indgreb i 
socialsikringsordningens økonomiske 
ligevægt, og/eller denne udstrømning af 
patienter har eller forventes at få alvorlige 
konsekvenser for den planlægning og 
rationalisering i hospitalssektoren, der 
gennemføres for at undgå overkapacitet 
på hospitalerne, ubalance i udbuddet af 
hospitalsbehandling samt logistisk og 
økonomisk spild, opretholdelsen af et 
afbalanceret system for læge- og 
hospitalsbehandling, der er tilgængeligt 
for alle, eller opretholdelsen af 
behandlingskapacitet eller medicinsk 
kompetence på den berørte medlemsstats 
område. Da vurderingen af den præcise 
virkning af den forventede udstrømning 
af patienter kræver komplekse antagelser 
og beregninger, åbner direktivet mulighed 
for et system med forhåndstilladelse, hvis 
der er tilstrækkelig grund til at antage, at 
socialsikringsordningen bringes i alvorlig 
fare. Dette bør også omfatte allerede 
eksisterende systemer med 
forhåndsgodkendelse, som er i 
overensstemmelse med betingelserne i 
artikel 8.

Or. es
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Begrundelse

Der bør tages hensyn til forskelligartetheden af de europæiske sundhedssystemer og 
finansieringsmodeller.

Ændringsforslag 146
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Den foreliggende dokumentation 
tyder på, at anvendelsen af principperne 
om fri udveksling af tjenesteydelser på 
brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat inden for de 
dækningsrammer, som den lovpligtige 
sygesikringsordning i 
forsikringsmedlemsstaten giver, ikke vil 
være et indgreb i medlemsstaternes 
sundhedssystemer eller bringe deres 
socialsikringsordninger ud af økonomisk 
ligevægt. EF-Domstolen har imidlertid 
fastslået, at det ikke kan udelukkes, at 
risiko for et alvorligt indgreb i den sociale 
sikringsordnings økonomiske ligevægt 
eller målet om at opretholde en stabil 
læge- og hospitalstjeneste, som alle har 
adgang til, kan udgøre et tvingende 
alment hensyn, som kan begrunde en 
begrænsning af princippet om fri 
udveksling af tjenesteydelser. EF-
Domstolen har også fastslået, at 
spørgsmål som antallet af hospitaler, 
deres geografiske fordeling, deres 
organisation, det udstyr, de er forsynet 
med, og de lægelige ydelser, de kan 
tilbyde, skal kunne planlægges. Dette 
direktiv bør indeholde bestemmelser om 
en ordning med forhåndstilladelse i 
forbindelse med godtgørelse af udgifter til 
hospitalsbehandling i en anden 
medlemsstat, hvis følgende betingelser er 
opfyldt: hvis behandlingen havde fundet 

udgår
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sted på den berørte medlemsstats område, 
ville den være blevet dækket af dens 
socialsikringsordning, og hvis 
udstrømningen af patienter som følge af 
direktivets anvendelse er eller forventes at 
være et alvorlig indgreb i 
socialsikringsordningens økonomiske 
ligevægt, og/eller denne udstrømning af 
patienter har eller forventes at få alvorlige 
konsekvenser for den planlægning og 
rationalisering i hospitalssektoren, der 
gennemføres for at undgå overkapacitet 
på hospitalerne, ubalance i udbuddet af 
hospitalsbehandling samt logistisk og 
økonomisk spild, opretholdelsen af et 
afbalanceret system for læge- og 
hospitalsbehandling, der er tilgængeligt 
for alle, eller opretholdelsen af 
behandlingskapacitet eller medicinsk 
kompetence på den berørte medlemsstats 
område. Da vurderingen af den præcise 
virkning af den forventede udstrømning 
af patienter kræver komplekse antagelser 
og beregninger, åbner direktivet mulighed 
for et system med forhåndstilladelse, hvis 
der er tilstrækkelig grund til at antage, at 
socialsikringsordningen bringes i alvorlig 
fare. Dette bør også omfatte allerede 
eksisterende systemer med 
forhåndsgodkendelse, som er i 
overensstemmelse med betingelserne i 
artikel 8.

Or. es

Begrundelse

La propuesta puede afectar a las condiciones en que se presta la asistencia sanitaria de la 
mayoría de ciudadanos que no deciden desplazarse a otro Estado miembro para recibir 
asistencia sanitaria, ya que puede interferir con la organización y planificación de la 
asistencia sanitaria del Estado miembro receptor del paciente que se desplaza. De ahí la 
necesidad de la existencia, no sólo de un mecanismo de autorización previa por parte del 
Estado miembro emisor, sino también de la posibilidad de que el Estado miembro receptor 
pueda regular el flujo de pacientes procedentes de otros Estados miembros.



AM\763902DA.doc 29/73 PE418.320v01-00

DA

Ændringsforslag 147
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Den foreliggende dokumentation tyder 
på, at anvendelsen af principperne om fri 
udveksling af tjenesteydelser på brug af 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat 
inden for de dækningsrammer, som den 
lovpligtige sygesikringsordning i 
forsikringsmedlemsstaten giver, ikke vil
være et indgreb i medlemsstaternes 
sundhedssystemer eller bringe deres 
socialsikringsordninger ud af økonomisk 
ligevægt. EF-Domstolen har imidlertid 
fastslået, at det ikke kan udelukkes, at 
risiko for et alvorligt indgreb i den sociale 
sikringsordnings økonomiske ligevægt 
eller målet om at opretholde en stabil 
læge- og hospitalstjeneste, som alle har 
adgang til, kan udgøre et tvingende 
alment hensyn, som kan begrunde en 
begrænsning af princippet om fri 
udveksling af tjenesteydelser. EF-
Domstolen har også fastslået, at 
spørgsmål som antallet af hospitaler, 
deres geografiske fordeling, deres 
organisation, det udstyr, de er forsynet 
med, og de lægelige ydelser, de kan 
tilbyde, skal kunne planlægges. Dette 
direktiv bør indeholde bestemmelser om 
en ordning med forhåndstilladelse i 
forbindelse med godtgørelse af udgifter til 
hospitalsbehandling i en anden 
medlemsstat, hvis følgende betingelser er 
opfyldt: hvis behandlingen havde fundet 
sted på den berørte medlemsstats område, 
ville den være blevet dækket af dens 
socialsikringsordning, og hvis 
udstrømningen af patienter som følge af 
direktivets anvendelse er eller forventes at 
være et alvorlig indgreb i 
socialsikringsordningens økonomiske 
ligevægt, og/eller denne udstrømning af 

(31) Den foreliggende dokumentation tyder 
på, at anvendelsen af principperne om fri 
udveksling af tjenesteydelser på brug af 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat 
inden for de dækningsrammer, som den 
lovpligtige sygesikringsordning i 
forsikringsmedlemsstaten giver, ikke vil 
være et indgreb i medlemsstaternes 
sundhedssystemer eller bringe deres 
socialsikringsordninger ud af økonomisk 
ligevægt. Medlemsstaterne kan indføre en 
ordning med forhåndstilladelse til 
hospitalsbehandling og specialiserede 
sundhedsydelser og bestemme, på hvilke 
ydelsesområder de anser 
behovsplanlægning for at være 
nødvendig.
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patienter har eller forventes at få alvorlige 
konsekvenser for den planlægning og 
rationalisering i hospitalssektoren, der 
gennemføres for at undgå overkapacitet 
på hospitalerne, ubalance i udbuddet af 
hospitalsbehandling samt logistisk og 
økonomisk spild, opretholdelsen af et 
afbalanceret system for læge- og 
hospitalsbehandling, der er tilgængeligt 
for alle, eller opretholdelsen af 
behandlingskapacitet eller medicinsk 
kompetence på den berørte medlemsstats 
område. Da vurderingen af den præcise 
virkning af den forventede udstrømning 
af patienter kræver komplekse antagelser 
og beregninger, åbner direktivet mulighed 
for et system med forhåndstilladelse, hvis 
der er tilstrækkelig grund til at antage, at 
socialsikringsordningen bringes i alvorlig 
fare. Dette bør også omfatte allerede 
eksisterende systemer med 
forhåndsgodkendelse, som er i 
overensstemmelse med betingelserne i 
artikel 8.

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en tilpasning til samme forfatters ændringsforslag til artikel 8, stk. 
3. Det skal forblive op til medlemsstaterne at udarbejde forhåndstilladelsesordningen.

Ændringsforslag 148
Claude Turmes, Margrete Auken

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Den foreliggende dokumentation 
tyder på, at anvendelsen af principperne 
om fri udveksling af tjenesteydelser på 
brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat inden for de 

(31) EF-Domstolen har fastslået, at der er
en mulig risiko for et alvorligt indgreb i 
den sociale sikringsordnings økonomiske 
ligevægt eller målet om at opretholde en 
stabil læge- og hospitalstjeneste, som alle 
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dækningsrammer, som den lovpligtige 
sygesikringsordning i 
forsikringsmedlemsstaten giver, ikke vil 
være et indgreb i medlemsstaternes 
sundhedssystemer eller bringe deres 
socialsikringsordninger ud af økonomisk 
ligevægt. EF-Domstolen har imidlertid
fastslået, at det ikke kan udelukkes, at 
risiko for et alvorligt indgreb i den sociale 
sikringsordnings økonomiske ligevægt 
eller målet om at opretholde en stabil læge-
og hospitalstjeneste, som alle har adgang 
til, kan udgøre et tvingende alment hensyn, 
som kan begrunde en begrænsning af 
princippet om fri udveksling af 
tjenesteydelser. EF-Domstolen har også 
fastslået, at spørgsmål som antallet af 
hospitaler, deres geografiske fordeling, 
deres organisation, det udstyr, de er 
forsynet med, og de lægelige ydelser, de 
kan tilbyde, skal kunne planlægges. Dette 
direktiv bør indeholde bestemmelser om en 
ordning med forhåndstilladelse i 
forbindelse med godtgørelse af udgifter til 
hospitalsbehandling i en anden 
medlemsstat, hvis følgende betingelser er 
opfyldt: hvis behandlingen havde fundet 
sted på den berørte medlemsstats område, 
ville den være blevet dækket af dens 
socialsikringsordning, og hvis 
udstrømningen af patienter som følge af 
direktivets anvendelse er eller forventes at 
være et alvorlig indgreb i 
socialsikringsordningens økonomiske 
ligevægt, og/eller denne udstrømning af 
patienter har eller forventes at få alvorlige 
konsekvenser for den planlægning og 
rationalisering i hospitalssektoren, der 
gennemføres for at undgå overkapacitet 
på hospitalerne, ubalance i udbuddet af 
hospitalsbehandling samt logistisk og 
økonomisk spild, opretholdelsen af et 
afbalanceret system for læge- og 
hospitalsbehandling, der er tilgængeligt 
for alle, eller opretholdelsen af 
behandlingskapacitet eller medicinsk 
kompetence på den berørte medlemsstats 
område. Da vurderingen af den præcise 

har adgang til; denne risiko kan udgøre et 
tvingende alment hensyn, som kan 
begrunde en begrænsning af princippet om 
fri udveksling af tjenesteydelser. EF-
Domstolen har også fastslået, at spørgsmål 
som antallet af hospitaler, deres 
geografiske fordeling, deres organisation, 
det udstyr, de er forsynet med, og de 
lægelige ydelser, de kan tilbyde, skal 
kunne planlægges. Dette direktiv bør 
indeholde bestemmelser om en ordning 
med forhåndstilladelse i forbindelse med 
godtgørelse af udgifter til 
hospitalsbehandling i en anden 
medlemsstat.
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virkning af den forventede udstrømning 
af patienter kræver komplekse antagelser 
og beregninger, åbner direktivet mulighed 
for et system med forhåndstilladelse, hvis 
der er tilstrækkelig grund til at antage, at 
socialsikringsordningen bringes i alvorlig 
fare. Dette bør også omfatte allerede 
eksisterende systemer med 
forhåndsgodkendelse, som er i 
overensstemmelse med betingelserne i 
artikel 8.

Or. en

Ændringsforslag 149
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Den foreliggende dokumentation 
tyder på, at anvendelsen af principperne 
om fri udveksling af tjenesteydelser på 
brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat inden for de 
dækningsrammer, som den lovpligtige 
sygesikringsordning i 
forsikringsmedlemsstaten giver, ikke vil 
være et indgreb i medlemsstaternes 
sundhedssystemer eller bringe deres 
socialsikringsordninger ud af økonomisk 
ligevægt. EF-Domstolen har imidlertid
fastslået, at det ikke kan udelukkes, at 
risiko for et alvorligt indgreb i den sociale 
sikringsordnings økonomiske ligevægt 
eller målet om at opretholde en stabil læge-
og hospitalstjeneste, som alle har adgang 
til, kan udgøre et tvingende alment hensyn, 
som kan begrunde en begrænsning af 
princippet om fri udveksling af 
tjenesteydelser. EF-Domstolen har også 
fastslået, at spørgsmål som antallet af 
hospitaler, deres geografiske fordeling, 
deres organisation, det udstyr, de er 

(31) EF-Domstolen har fastslået, at det 
ikke kan udelukkes, at den mulige risiko 
for et alvorligt indgreb i den sociale 
sikringsordnings økonomiske ligevægt 
eller målet om at opretholde en stabil læge-
og hospitalstjeneste, som alle har adgang 
til, kan udgøre et tvingende alment hensyn, 
som kan begrunde en begrænsning af 
princippet om fri bevægelighed. EF-
Domstolen har også fastslået, at spørgsmål 
som antallet af hospitaler, deres 
geografiske fordeling, deres organisation, 
det udstyr, de er forsynet med, og de 
lægelige ydelser, de kan tilbyde, skal 
kunne planlægges. Dette direktiv bør 
indeholde bestemmelser om en ordning 
med forhåndstilladelse i forbindelse med 
godtgørelse af udgifter til 
hospitalsbehandling i en anden 
medlemsstat.
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forsynet med, og de lægelige ydelser, de 
kan tilbyde, skal kunne planlægges. Dette 
direktiv bør indeholde bestemmelser om en 
ordning med forhåndstilladelse i 
forbindelse med godtgørelse af udgifter til 
hospitalsbehandling i en anden 
medlemsstat, hvis følgende betingelser er 
opfyldt: hvis behandlingen havde fundet 
sted på den berørte medlemsstats område, 
ville den være blevet dækket af dens 
socialsikringsordning, og hvis 
udstrømningen af patienter som følge af 
direktivets anvendelse er eller forventes at 
være et alvorlig indgreb i 
socialsikringsordningens økonomiske 
ligevægt, og/eller denne udstrømning af 
patienter har eller forventes at få alvorlige 
konsekvenser for den planlægning og 
rationalisering i hospitalssektoren, der 
gennemføres for at undgå overkapacitet 
på hospitalerne, ubalance i udbuddet af 
hospitalsbehandling samt logistisk og 
økonomisk spild, opretholdelsen af et 
afbalanceret system for læge- og 
hospitalsbehandling, der er tilgængeligt 
for alle, eller opretholdelsen af 
behandlingskapacitet eller medicinsk 
kompetence på den berørte medlemsstats 
område. Da vurderingen af den præcise 
virkning af den forventede udstrømning 
af patienter kræver komplekse antagelser 
og beregninger, åbner direktivet mulighed 
for et system med forhåndstilladelse, hvis 
der er tilstrækkelig grund til at antage, at 
socialsikringsordningen bringes i alvorlig 
fare. Dette bør også omfatte allerede 
eksisterende systemer med 
forhåndsgodkendelse, som er i 
overensstemmelse med betingelserne i 
artikel 8.

Or. en

Begrundelse

Der foreligger ingen dokumentation for, at anvendelsen af principperne om fri bevægelighed
ikke vil udgøre en fare for sundhedssystemernes økonomiske bæredygtighed. De sidste afsnit 



PE418.320v01-00 34/73 AM\763902DA.doc

DA

påfører medlemsstaterne en tung bevisbyrde vedrørende deres sundhedssystemers 
økonomiske bæredygtighed forud for etablering af eventuelle forhåndstilladelsesordninger. 
Det bør være tilladt for medlemsstaterne at etablere forhåndstilladelsesordninger for 
hospitalsbehandlingsydelser, hvis dette er nødvendigt, for at de kan leve op til deres offentlige 
ansvar vedrørende organisation og levering af sundhedsydelser.

Ændringsforslag 150
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Den foreliggende dokumentation tyder 
på, at anvendelsen af principperne om fri 
udveksling af tjenesteydelser på brug af 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat 
inden for de dækningsrammer, som den 
lovpligtige sygesikringsordning i 
forsikringsmedlemsstaten giver, ikke vil 
være et indgreb i medlemsstaternes 
sundhedssystemer eller bringe deres 
socialsikringsordninger ud af økonomisk 
ligevægt. EF-Domstolen har imidlertid 
fastslået, at det ikke kan udelukkes, at 
risiko for et alvorligt indgreb i den sociale 
sikringsordnings økonomiske ligevægt 
eller målet om at opretholde en stabil læge-
og hospitalstjeneste, som alle har adgang 
til, kan udgøre et tvingende alment hensyn, 
som kan begrunde en begrænsning af 
princippet om fri udveksling af 
tjenesteydelser. EF-Domstolen har også 
fastslået, at spørgsmål som antallet af 
hospitaler, deres geografiske fordeling, 
deres organisation, det udstyr, de er 
forsynet med, og de lægelige ydelser, de 
kan tilbyde, skal kunne planlægges. Dette 
direktiv bør indeholde bestemmelser om en 
ordning med forhåndstilladelse i 
forbindelse med godtgørelse af udgifter til 
hospitalsbehandling i en anden 
medlemsstat, hvis følgende betingelser er 
opfyldt: hvis behandlingen havde fundet 
sted på den berørte medlemsstats område, 

(31) Den foreliggende dokumentation tyder 
på, at anvendelsen af principperne om fri 
udveksling af tjenesteydelser på brug af 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat 
inden for de dækningsrammer, som den 
lovpligtige sygesikringsordning i 
forsikringsmedlemsstaten giver, ikke vil 
være et indgreb i medlemsstaternes 
sundhedssystemer eller bringe deres 
socialsikringsordninger ud af økonomisk 
ligevægt. EF-Domstolen har imidlertid 
fastslået, at det ikke kan udelukkes, at 
risiko for et alvorligt indgreb i den sociale 
sikringsordnings økonomiske ligevægt 
eller målet om at opretholde en stabil læge-
og hospitalstjeneste, som alle har adgang 
til, kan udgøre et tvingende alment hensyn, 
som kan begrunde en begrænsning af 
princippet om fri udveksling af 
tjenesteydelser. EF-Domstolen har også 
fastslået, at spørgsmål som antallet af 
hospitaler, deres geografiske fordeling, 
deres organisation, det udstyr, de er 
forsynet med, og de lægelige ydelser, de 
kan tilbyde, skal kunne planlægges. Dette 
direktiv bør indeholde bestemmelser om en 
ordning med forhåndstilladelse i 
forbindelse med godtgørelse af udgifter til 
hospitalsbehandling i en anden 
medlemsstat. Forsikringsmedlemsstaten 
specificerer på forhånd og på en 
gennemsigtig måde kriterierne for at 
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ville den være blevet dækket af dens 
socialsikringsordning, og hvis 
udstrømningen af patienter som følge af 
direktivets anvendelse er eller forventes at 
være et alvorlig indgreb i 
socialsikringsordningens økonomiske 
ligevægt, og/eller denne udstrømning af 
patienter har eller forventes at få alvorlige 
konsekvenser for den planlægning og 
rationalisering i hospitalssektoren, der 
gennemføres for at undgå overkapacitet 
på hospitalerne, ubalance i udbuddet af 
hospitalsbehandling samt logistisk og 
økonomisk spild, opretholdelsen af et 
afbalanceret system for læge- og 
hospitalsbehandling, der er tilgængeligt 
for alle, eller opretholdelsen af 
behandlingskapacitet eller medicinsk 
kompetence på den berørte medlemsstats 
område. Da vurderingen af den præcise 
virkning af den forventede udstrømning 
af patienter kræver komplekse antagelser 
og beregninger, åbner direktivet mulighed 
for et system med forhåndstilladelse, hvis 
der er tilstrækkelig grund til at antage, at 
socialsikringsordningen bringes i alvorlig 
fare. Dette bør også omfatte allerede 
eksisterende systemer med 
forhåndsgodkendelse, som er i 
overensstemmelse med betingelserne i 
artikel 8.

nægte at give forhåndstilladelse, der 
vedrører tvingende hensyn til almene 
interesser.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag vedrører et andet ændringsforslag af samme forfatter til artikel 8, stk. 
3. Det skal fremgå klart, hvornår der kan kræves forhåndstilladelse i forbindelse med 
ansøgninger om behandling i en anden medlemsstat, og hvilke begrundelser der kan anføres 
for ikke at give en forhåndstilladelse.
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Ændringsforslag 151
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Den foreliggende dokumentation 
tyder på, at anvendelsen af principperne 
om fri udveksling af tjenesteydelser på 
brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat inden for de 
dækningsrammer, som den lovpligtige 
sygesikringsordning i 
forsikringsmedlemsstaten giver, ikke vil 
være et indgreb i medlemsstaternes 
sundhedssystemer eller bringe deres 
socialsikringsordninger ud af økonomisk 
ligevægt. EF-Domstolen har imidlertid
fastslået, at det ikke kan udelukkes, at 
risiko for et alvorligt indgreb i den sociale 
sikringsordnings økonomiske ligevægt 
eller målet om at opretholde en stabil læge-
og hospitalstjeneste, som alle har adgang 
til, kan udgøre et tvingende alment hensyn, 
som kan begrunde en begrænsning af 
princippet om fri udveksling af 
tjenesteydelser. EF-Domstolen har også 
fastslået, at spørgsmål som antallet af 
hospitaler, deres geografiske fordeling, 
deres organisation, det udstyr, de er 
forsynet med, og de lægelige ydelser, de 
kan tilbyde, skal kunne planlægges. Dette 
direktiv bør indeholde bestemmelser om en 
ordning med forhåndstilladelse i 
forbindelse med godtgørelse af udgifter til 
hospitalsbehandling i en anden 
medlemsstat, hvis følgende betingelser er 
opfyldt: hvis behandlingen havde fundet 
sted på den berørte medlemsstats område, 
ville den være blevet dækket af dens 
socialsikringsordning, og hvis 
udstrømningen af patienter som følge af 
direktivets anvendelse er eller forventes at 
være et alvorlig indgreb i 
socialsikringsordningens økonomiske 
ligevægt, og/eller denne udstrømning af 

(31) EF-Domstolen har fastslået, at det 
ikke kan udelukkes, at risiko for et 
alvorligt indgreb i den sociale 
sikringsordnings økonomiske ligevægt 
eller målet om at opretholde en stabil læge-
og hospitalstjeneste, som alle har adgang 
til, kan udgøre et tvingende alment hensyn, 
som kan begrunde en begrænsning af 
princippet om fri udveksling af 
tjenesteydelser. EF-Domstolen har også 
fastslået, at spørgsmål som antallet af 
hospitaler, deres geografiske fordeling, 
deres organisation, det udstyr, de er 
forsynet med, og de lægelige ydelser, de 
kan tilbyde, skal kunne planlægges. Dette 
direktiv bør således indeholde 
bestemmelser om en ordning med 
forhåndstilladelse i forbindelse med 
godtgørelse af udgifter til hospitals- og 
specialistbehandling i en anden 
medlemsstat. Dette bør også omfatte 
allerede eksisterende systemer med 
forhåndsgodkendelse, som er i 
overensstemmelse med betingelserne i 
artikel 8.
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patienter har eller forventes at få alvorlige 
konsekvenser for den planlægning og 
rationalisering i hospitalssektoren, der 
gennemføres for at undgå overkapacitet 
på hospitalerne, ubalance i udbuddet af 
hospitalsbehandling samt logistisk og 
økonomisk spild, opretholdelsen af et 
afbalanceret system for læge- og 
hospitalsbehandling, der er tilgængeligt 
for alle, eller opretholdelsen af 
behandlingskapacitet eller medicinsk 
kompetence på den berørte medlemsstats 
område. Da vurderingen af den præcise 
virkning af den forventede udstrømning 
af patienter kræver komplekse antagelser 
og beregninger, åbner direktivet mulighed 
for et system med forhåndstilladelse, hvis 
der er tilstrækkelig grund til at antage, at 
socialsikringsordningen bringes i alvorlig 
fare. Dette bør også omfatte allerede 
eksisterende systemer med 
forhåndsgodkendelse, som er i 
overensstemmelse med betingelserne i 
artikel 8.

Or. fr

Begrundelse

Man kan ikke foregribe den virkning, som direktivets anvendelse vil have på 
medlemsstaternes sundhedssystemer. Det er nødvendigt at holde sig til Domstolens praksis og 
på ny fastslå, at det er nødvendigt at fastholde kravet om forhåndstilladelse til
sundhedsydelser i en anden medlemsstat end forsikringsmedlemsstaten.

Ændringsforslag 152
Dorette Corbey

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Den foreliggende dokumentation tyder 
på, at anvendelsen af principperne om fri 
udveksling af tjenesteydelser på brug af 

(31) Den foreliggende dokumentation tyder 
på, at anvendelsen af principperne om fri 
udveksling af tjenesteydelser på brug af 
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sundhedsydelser i en anden medlemsstat 
inden for de dækningsrammer, som den 
lovpligtige sygesikringsordning i 
forsikringsmedlemsstaten giver, ikke vil 
være et indgreb i medlemsstaternes 
sundhedssystemer eller bringe deres 
socialsikringsordninger ud af økonomisk 
ligevægt. EF-Domstolen har imidlertid 
fastslået, at det ikke kan udelukkes, at 
risiko for et alvorligt indgreb i den sociale 
sikringsordnings økonomiske ligevægt 
eller målet om at opretholde en stabil læge-
og hospitalstjeneste, som alle har adgang 
til, kan udgøre et tvingende alment hensyn, 
som kan begrunde en begrænsning af 
princippet om fri udveksling af 
tjenesteydelser. EF-Domstolen har også 
fastslået, at spørgsmål som antallet af 
hospitaler, deres geografiske fordeling, 
deres organisation, det udstyr, de er 
forsynet med, og de lægelige ydelser, de 
kan tilbyde, skal kunne planlægges. Dette 
direktiv bør indeholde bestemmelser om en 
ordning med forhåndstilladelse i 
forbindelse med godtgørelse af udgifter til 
hospitalsbehandling i en anden 
medlemsstat, hvis følgende betingelser er 
opfyldt: hvis behandlingen havde fundet 
sted på den berørte medlemsstats område, 
ville den være blevet dækket af dens 
socialsikringsordning, og hvis 
udstrømningen af patienter som følge af 
direktivets anvendelse er eller forventes at 
være et alvorlig indgreb i 
socialsikringsordningens økonomiske 
ligevægt, og/eller denne udstrømning af 
patienter har eller forventes at få alvorlige 
konsekvenser for den planlægning og 
rationalisering i hospitalssektoren, der 
gennemføres for at undgå overkapacitet 
på hospitalerne, ubalance i udbuddet af 
hospitalsbehandling samt logistisk og 
økonomisk spild, opretholdelsen af et 
afbalanceret system for læge- og 
hospitalsbehandling, der er tilgængeligt 
for alle, eller opretholdelsen af 
behandlingskapacitet eller medicinsk 
kompetence på den berørte medlemsstats 

sundhedsydelser i en anden medlemsstat 
inden for de dækningsrammer, som den 
lovpligtige sygesikringsordning i 
forsikringsmedlemsstaten giver, ikke vil 
være et indgreb i medlemsstaternes 
sundhedssystemer eller bringe deres 
socialsikringsordninger ud af økonomisk 
ligevægt. EF-Domstolen har imidlertid 
fastslået, at det ikke kan udelukkes, at 
risiko for et alvorligt indgreb i den sociale 
sikringsordnings økonomiske ligevægt 
eller målet om at opretholde en stabil læge-
og hospitalstjeneste, som alle har adgang 
til, kan udgøre et tvingende alment hensyn, 
som kan begrunde en begrænsning af 
princippet om fri udveksling af 
tjenesteydelser. EF-Domstolen har også 
fastslået, at spørgsmål som antallet af 
hospitaler, deres geografiske fordeling, 
deres organisation, det udstyr, de er 
forsynet med, og de lægelige ydelser, de 
kan tilbyde, skal kunne planlægges. Dette 
direktiv bør indeholde bestemmelser om en 
ordning med forhåndstilladelse i 
forbindelse med godtgørelse af udgifter til 
hospitals- og specialbehandling i en anden 
medlemsstat, medmindre følgende 
betingelser er opfyldt: behandlingen kan 
ikke udføres i forsikringsmedlemsstaten 
på grund af alt for lange ventelister, 
patienterne er bosiddende i 
grænseområder, det 
behandlingskrævende problem er sjældent 
og kræver meget specialiseret behandling, 
eller sundhedsydelserne er hjemlet i 
aftaler mellem sygeforsikringskasser og 
sundhedsydelsesinstitutioner i udlandet. 
Dette bør også omfatte allerede 
eksisterende systemer med 
forhåndsgodkendelse, som er i 
overensstemmelse med betingelserne i 
artikel 8.
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område. Da vurderingen af den præcise 
virkning af den forventede udstrømning 
af patienter kræver komplekse antagelser 
og beregninger, åbner direktivet mulighed 
for et system med forhåndstilladelse, hvis 
der er tilstrækkelig grund til at antage, at 
socialsikringsordningen bringes i alvorlig 
fare. Dette bør også omfatte allerede 
eksisterende systemer med 
forhåndsgodkendelse, som er i 
overensstemmelse med betingelserne i 
artikel 8.

Or. nl

Begrundelse

På grund af tilpasning til artikel 8, stk. 3.

Ændringsforslag 153
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31a) I lyset af EF-Domstolens praksis 
kan medlemsstaterne indføre krav om 
forhåndstilladelse i tilfælde, hvor det 
påhviler den nationale ordning at 
godtgøre udgifter til hospitalsbehandling i 
en anden medlemsstat. Et sådan krav bør 
betragtes som både rimeligt og 
nødvendigt. Derfor bør aspekter som 
antallet af hospitaler, deres geografiske 
fordeling, deres organisation, det udstyr, 
de er forsynet med, og selv de lægelige 
ydelser, de kan tilbyde, kunne planlægges, 
almindeligvis med henblik på at opfylde 
forskellige behov. Målet med denne 
planlægning er for det første at sikre, at 
der er tilstrækkelig og permanent adgang 
til et afbalanceret udbud af 
hospitalsbehandling af høj kvalitet i den 
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pågældende medlemsstat. For det andet 
bør den bidrage til at imødekomme ønsket 
om en rationel ressourceudnyttelse, dvs. at 
de økonomiske, tekniske og menneskelige 
ressourcer udnyttes på en 
samfundsmæssigt effektiv måde.

Or. es

Begrundelse

Forhåndsgodkendelse kan opfattes som en begrænsning af borgernes ret til 
grænseoverskridende mobilitet, men yder reelt borgerne beskyttelse, også dem, som bliver, 
hvor de er.

Forslaget kunne indvirke på betingelserne for levering af sundhedsydelser til det flertal, som 
beslutter ikke at rejse til en anden medlemsstat for at modtage behandling, eftersom det kunne 
gribe ind i tilrettelæggelsen og planlægningen af sundhedsydelser i en rejsende patients 
værtsmedlemsstat.

Ændringsforslag 154
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til direktiv
Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31a) Under henvisning til 
forskelligartetheden af de europæiske 
sundhedssystemer og 
finansieringsmodeller kan det antages, at 
mange medlemsstater vil have vanskeligt 
ved at gennemføre dette direktiv i deres 
nationale lovgivning; 
gennemførelsesbestemmelserne bør derfor 
muliggøre fleksibilitet.

Or. es

Begrundelse

Ved gennemførelsen af direktivet bør der gives mulighed for tilpasning og fleksibilitet. 
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Ændringsforslag 155
Dorette Corbey

Forslag til direktiv
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Hvis en medlemsstat beslutter at 
indføre en ordning med forhåndstilladelse 
i forbindelse med godtgørelse af 
hospitalsbehandling eller 
specialistbehandling i en anden 
medlemsstat i henhold til dette direktiv, 
bør udgifterne til en sådan behandling i en 
anden medlemsstat også godtgøres af 
forsikringsmedlemsstaten med et beløb, der 
mindst svarer til de udgifter, der ville være 
blevet godtgjort, hvis de samme eller 
tilsvarende sundhedsydelser var blevet 
udført i forsikringsmedlemsstaten, uden at 
beløbet dog kan overstige de faktiske 
udgifter til de pågældende 
sundhedsydelser. Hvis betingelserne i 
artikel 22, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 
1408/71 er opfyldt, bør tilladelsen gives og 
ydelserne udføres i overensstemmelse med 
den nævnte forordning. Dette gælder særlig 
tilfælde, hvor tilladelsen gives efter en 
administrativ eller retslig prøvelse af 
anmodningen, og den pågældende person 
har modtaget behandlingen i en anden 
medlemsstat. I så fald finder artikel 6, 7, 8 
og 9 i dette direktiv ikke anvendelse. Dette 
er i overensstemmelse med EF-Domstolens 
praksis, ifølge hvilken patienter, der har 
fået afslag på tilladelse, har ret til at få 
udgifterne til behandling i en anden 
medlemsstat fuldt godtgjort i 
overensstemmelse med lovgivningen i 
behandlingsmedlemsstaten, hvis afslaget 
senere viser sig at være ugrundet.

(32) Gives der forhåndstilladelse i henhold 
til dette direktiv i forbindelse med 
godtgørelse af hospitalsbehandling eller 
specialistbehandling i en anden 
medlemsstat, bør udgifterne til en sådan 
behandling i en anden medlemsstat også 
godtgøres af forsikringsmedlemsstaten med 
et beløb, der mindst svarer til de udgifter, 
der ville være blevet godtgjort, hvis de 
samme eller tilsvarende sundhedsydelser 
var blevet udført i 
forsikringsmedlemsstaten, uden at beløbet 
dog kan overstige de faktiske udgifter til de 
pågældende sundhedsydelser. Hvis 
betingelserne i artikel 22, stk. 2, i 
forordning (EØF) nr. 1408/71 er opfyldt, 
bør tilladelsen gives og ydelserne udføres i 
overensstemmelse med den nævnte 
forordning. Dette gælder særlig tilfælde, 
hvor tilladelsen gives efter en administrativ 
eller retslig prøvelse af anmodningen, og 
den pågældende person har modtaget 
behandlingen i en anden medlemsstat. I så 
fald finder artikel 6, 7, 8 og 9 i dette 
direktiv ikke anvendelse. Dette er i 
overensstemmelse med EF-Domstolens 
praksis, ifølge hvilken patienter, der har 
fået afslag på tilladelse, har ret til at få 
udgifterne til behandling i en anden 
medlemsstat fuldt godtgjort i 
overensstemmelse med lovgivningen i 
behandlingsmedlemsstaten, hvis afslaget 
senere viser sig at være ugrundet.

Or. nl
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Begrundelse

På grund af tilpasning til artikel 8, stk. 3.

Ændringsforslag 156
John Bowis

Forslag til direktiv
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Medlemsstaterne bør træffe afgørelse 
om disse nationale kontaktpunkters form 
og antal. De nationale kontaktpunkter kan 
også indgå i eller bygge på aktiviteter i 
eksisterende informationscentre, forudsat 
at det tydeligt fremgår, at de også er 
nationale kontaktpunkter for 
grænseoverskridende sundhedsydelser. De 
nationale kontaktpunkter bør have egnede 
faciliteter til at give information om de 
vigtigste aspekter af grænseoverskridende 
sundhedsydelser og til at yde patienterne 
praktisk bistand, hvis der er behov herfor.
Kommissionen bør samarbejde med 
medlemsstaterne for at lette samarbejdet 
vedrørende nationale kontaktpunkter for 
grænseoverskridende sundhedsydelser, 
herunder stille relevant information til 
rådighed på fællesskabsplan, f.eks. 
gennem EU's sundhedsportal.
Etableringen af nationale kontaktpunkter 
bør ikke udelukke, at medlemsstaterne kan 
etablere andre indbyrdes forbundne 
kontaktpunkter på regionalt eller lokalt 
plan, der afspejler deres sundhedssystems 
særlige opbygning.

(36) Medlemsstaterne bør træffe afgørelse 
om disse nationale kontaktpunkters form 
og antal. De nationale kontaktpunkter kan 
også indgå i eller bygge på aktiviteter i 
eksisterende informationscentre, forudsat 
at det tydeligt fremgår, at de også er 
nationale kontaktpunkter for 
grænseoverskridende sundhedsydelser. De 
nationale kontaktpunkter bør have egnede 
faciliteter til at give information om de 
vigtigste aspekter af grænseoverskridende 
sundhedsydelser og til at yde patienterne 
praktisk bistand, hvis der er behov herfor.
Medlemsstaterne bør sikre deltagelse af 
organer, der repræsenterer 
sundhedsprofessionelle, i disse aktiviteter.
Etableringen af nationale kontaktpunkter 
bør ikke udelukke, at medlemsstaterne kan 
etablere andre indbyrdes forbundne 
kontaktpunkter på regionalt eller lokalt 
plan, der afspejler deres sundhedssystems 
særlige opbygning. De nationale 
kontaktpunkter bør kunne give patienter 
relevante oplysninger om 
grænseoverskridende 
sundhedsoplysninger og hjælpe dem. 
Dette omfatter ikke juridisk rådgivning.

Or. en



AM\763902DA.doc 43/73 PE418.320v01-00

DA

Ændringsforslag 157
Maria Berger

Forslag til direktiv
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Hvis en medlemsstat beslutter at 
indføre en ordning med forhåndstilladelse i 
forbindelse med godtgørelse af 
hospitalsbehandling eller 
specialistbehandling i en anden 
medlemsstat i henhold til dette direktiv, bør 
udgifterne til en sådan behandling i en 
anden medlemsstat også godtgøres af 
forsikringsmedlemsstaten med et beløb, 
der mindst svarer til de udgifter, der ville 
være blevet godtgjort, hvis de samme eller 
tilsvarende sundhedsydelser var blevet 
udført i forsikringsmedlemsstaten, uden at 
beløbet dog kan overstige de faktiske 
udgifter til de pågældende 
sundhedsydelser. Hvis betingelserne i 
artikel 22, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 
1408/71 er opfyldt, bør tilladelsen gives og 
ydelserne leveres i overensstemmelse med 
den nævnte forordning. Dette gælder særlig 
tilfælde, hvor tilladelsen gives efter en 
administrativ eller retslig prøvelse af 
anmodningen, og den pågældende person 
har modtaget behandlingen i en anden 
medlemsstat. I så fald finder artikel 6, 7, 8 
og 9 i dette direktiv ikke anvendelse. Dette 
er i overensstemmelse med EF-Domstolens 
praksis, ifølge hvilken patienter, der har 
fået afslag på tilladelse, har ret til at få 
udgifterne til behandling i en anden 
medlemsstat fuldt godtgjort i 
overensstemmelse med lovgivningen i 
behandlingsmedlemsstaten, hvis afslaget 
senere viser sig at være ugrundet.

(32) Hvis en medlemsstat beslutter at 
indføre en ordning med forhåndstilladelse i 
forbindelse med godtgørelse af 
hospitalsbehandling eller 
specialistbehandling i en anden 
medlemsstat i henhold til dette direktiv, bør 
udgifterne til en sådan behandling i en 
anden medlemsstat også godtgøres af 
forsikringsmedlemsstaten. Hvis 
betingelserne i artikel 22, stk. 2, i 
forordning (EØF) nr. 1408/71 er opfyldt, 
bør tilladelsen gives og ydelserne leveres i 
overensstemmelse med den nævnte 
forordning. Dette gælder særlig tilfælde, 
hvor tilladelsen gives efter en administrativ 
eller retslig prøvelse af anmodningen, og 
den pågældende person har modtaget 
behandlingen i en anden medlemsstat. I så 
fald finder artikel 6, 7, 8 og 9 i dette 
direktiv ikke anvendelse. Dette er i 
overensstemmelse med EF-Domstolens 
praksis, ifølge hvilken patienter, der har 
fået afslag på tilladelse, har ret til at få 
udgifterne til behandling i en anden 
medlemsstat fuldt godtgjort i 
overensstemmelse med lovgivningen i 
behandlingsmedlemsstaten, hvis afslaget 
senere viser sig at være ugrundet.

Or. de
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Begrundelse

For at forhindre, at det økonomiske grundlag for de nationale sundhedssystemer i 
behandlingsmedlemsstaterne bringes i fare, skal der budgetteres med de faktiske udgifter i 
behandlingsmedlemsstaten.

Ændringsforslag 158
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Hvis en medlemsstat beslutter at 
indføre en ordning med forhåndstilladelse i 
forbindelse med godtgørelse af 
hospitalsbehandling eller 
specialistbehandling i en anden 
medlemsstat i henhold til dette direktiv, bør 
udgifterne til en sådan behandling i en 
anden medlemsstat også godtgøres af 
forsikringsmedlemsstaten med et beløb, der 
mindst svarer til de udgifter, der ville være 
blevet godtgjort, hvis de samme eller 
tilsvarende sundhedsydelser var blevet 
udført i forsikringsmedlemsstaten, uden at 
beløbet dog kan overstige de faktiske 
udgifter til de pågældende 
sundhedsydelser. Hvis betingelserne i 
artikel 22, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 
1408/71 er opfyldt, bør tilladelsen gives og 
ydelserne udføres i overensstemmelse med 
den nævnte forordning. Dette gælder særlig 
tilfælde, hvor tilladelsen gives efter en 
administrativ eller retslig prøvelse af 
anmodningen, og den pågældende person 
har modtaget behandlingen i en anden 
medlemsstat. I så fald finder artikel 6, 7, 8 
og 9 i dette direktiv ikke anvendelse. Dette 
er i overensstemmelse med EF-Domstolens 
praksis, ifølge hvilken patienter, der har 
fået afslag på tilladelse, har ret til at få 
udgifterne til behandling i en anden 
medlemsstat fuldt godtgjort i 
overensstemmelse med lovgivningen i 

(32) Hvis en medlemsstat beslutter at 
indføre en ordning med forhåndstilladelse i 
forbindelse med godtgørelse af 
hospitalsbehandling eller 
specialistbehandling i en anden 
medlemsstat i henhold til dette direktiv, bør 
udgifterne til en sådan behandling i en 
anden medlemsstat også godtgøres af 
forsikringsmedlemsstaten op til det beløb, 
der ville være blevet godtgjort, hvis disse
sundhedsydelser var blevet udført i 
forsikringsmedlemsstaten, uden at beløbet 
dog kan overstige de faktiske udgifter til de 
pågældende sundhedsydelser. Hvis 
betingelserne i artikel 22, stk. 2, i 
forordning (EØF) nr. 1408/71 er opfyldt, 
bør tilladelsen gives og ydelserne udføres i 
overensstemmelse med den nævnte 
forordning. Dette gælder særlig tilfælde, 
hvor tilladelsen gives efter en administrativ 
eller retslig prøvelse af anmodningen, og 
den pågældende person har modtaget 
behandlingen i en anden medlemsstat. I så 
fald finder artikel 6, 7, 8 og 9 i dette 
direktiv ikke anvendelse. Dette er i 
overensstemmelse med EF-Domstolens 
praksis, ifølge hvilken patienter, der har 
fået afslag på tilladelse, har ret til at få 
udgifterne til behandling i en anden 
medlemsstat fuldt godtgjort i 
overensstemmelse med lovgivningen i 
behandlingsmedlemsstaten, hvis afslaget 
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behandlingsmedlemsstaten, hvis afslaget 
senere viser sig at være ugrundet.

senere viser sig at være ugrundet.

Or. en

Begrundelse

Udtrykket "de samme eller tilsvarende" sundhedsydelser er juridisk uklart og bør slettes.

Ændringsforslag 159
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Medlemsstaternes procedurer for 
grænseoverskridende sundhedsydelser bør 
give patienterne sikkerhed for objektivitet, 
ikke-diskriminering og gennemsigtighed, 
så det sikres, at de nationale myndigheders 
afgørelser træffes i tide og under behørig 
hensyntagen til både disse overordnede 
principper og de individuelle forhold i hver 
sag. Dette gælder også den faktiske 
godtgørelse af udgifter til sundhedsydelser 
i en anden medlemsstat efter patientens 
hjemvenden. Patienter bør normalt have en 
afgørelse vedrørende grænseoverskridende 
sundhedsydelser inden for 15 
kalenderdage. Denne tidsfrist bør dog 
være kortere, hvis den pågældende 
behandling haster. 
Anerkendelsesprocedurerne og 
bestemmelserne om levering af 
tjenesteydelser i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. 
september 2005 om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer bør ikke 
være berørt af disse generelle 
bestemmelser.

(33) Medlemsstaternes procedurer for 
grænseoverskridende sundhedsydelser bør 
give patienterne sikkerhed for objektivitet, 
ikke-diskriminering og gennemsigtighed, 
så det sikres, at de nationale myndigheders 
afgørelser træffes i tide og under behørig 
hensyntagen til både disse overordnede 
principper og de individuelle forhold i hver 
sag, idet tidsfristen forkortes, hvis det er 
nødvendigt af hensyn til patientens 
tilstand, og den pågældende behandling 
haster. Dette gælder også den faktiske 
godtgørelse af udgifter til sundhedsydelser 
i en anden medlemsstat efter patientens 
hjemvenden. Patienter bør normalt have en 
afgørelse vedrørende grænseoverskridende 
sundhedsydelser inden for 15 
kalenderdage.

Or. fr
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Begrundelse

Ændringsforslaget skal skabe øget sammenhæng i denne betragtnings ordlyd og indhold. 
Henvisningen til direktiv 2005/36 slettes, eftersom den er indføjet i ændringsforslagene til 
betragtning 37 og 37a.

Ændringsforslag 160
Colm Burke

Forslag til direktiv
Betragtning 33

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) Medlemsstaternes procedurer for 
grænseoverskridende sundhedsydelser bør 
give patienterne sikkerhed for objektivitet, 
ikke-diskriminering og gennemsigtighed, 
så det sikres, at de nationale myndigheders 
afgørelser træffes i tide og under behørig 
hensyntagen til både disse overordnede
principper og de individuelle forhold i hver 
sag. Dette gælder også den faktiske 
godtgørelse af udgifter til sundhedsydelser 
i en anden medlemsstat efter patientens 
hjemvenden. Patienter bør normalt have en 
afgørelse vedrørende grænseoverskridende 
sundhedsydelser inden for 15 
kalenderdage. Denne tidsfrist bør dog være 
kortere, hvis den pågældende behandling 
haster. Anerkendelsesprocedurerne og 
bestemmelserne om levering af 
tjenesteydelser i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 
2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer bør ikke være berørt af 
disse generelle bestemmelser.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)
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Ændringsforslag 161
Edite Estrela

Forslag til direktiv
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Hvis en patient gør brug af 
sundhedsydelser i en medlemsstat, der ikke 
er det land, hvor vedkommende er 
forsikret, er det vigtigt, at patienten på 
forhånd ved, hvilke regler der er gældende. 
Der er behov for en tilsvarende grad af 
klarhed i de tilfælde, hvor
sundhedstjenesteydere midlertidigt flytter 
til en anden medlemsstat for at udføre 
deres lægelige ydelser dér, eller hvis 
sundhedsydelser udføres på tværs af 
grænserne. I disse tilfælde gælder de regler 
vedrørende sundhedsydelser, der er fastsat 
i behandlingsmedlemsstatens lovgivning i 
overensstemmelse med de generelle 
principper i artikel 5, eftersom det er 
medlemsstaterne, der har ansvaret for 
organisation og levering af 
sundhedstjenesteydelser og medicinsk 
behandling, jf. traktatens artikel 152, stk. 5. 
Dette vil gøre det nemmere for patienter at 
træffe informerede valg og vil forhindre 
misforståelser. Det vil også skabe et højt 
tillidsniveau mellem patient og 
sundhedstjenesteyder. 

(35) Hvis en patient gør brug af 
sundhedsydelser i en medlemsstat, der ikke 
er det land, hvor vedkommende er 
forsikret, er det vigtigt, at patienten på 
forhånd ved, hvilke regler der er gældende. 
Der er behov for en tilsvarende grad af 
klarhed i de tilfælde, hvor sundhedsydelser 
udføres på tværs af grænserne. I disse 
tilfælde gælder de regler vedrørende 
sundhedsydelser, der er fastsat i 
behandlingsmedlemsstatens lovgivning i 
overensstemmelse med de generelle 
principper i artikel 5, eftersom det er 
medlemsstaterne, der har ansvaret for 
organisation og levering af 
sundhedstjenesteydelser og medicinsk 
behandling, jf. traktatens artikel 152, stk. 5. 
Dette vil gøre det nemmere for patienter at 
træffe informerede valg og vil forhindre 
misforståelser. Det vil også skabe et højt 
tillidsniveau mellem patient og 
sundhedstjenesteyder.

Or. pt

Ændringsforslag 162
Umberto Guidoni

Forslag til direktiv
Betragtning 36 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36a) Medlemsstaterne er hver især 
ansvarlige for at udpege de nationale 
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netværk, som patienter fra andre 
medlemsstater kan have fri adgang til, og 
for at sikre et minimumsniveau for 
kvalitet og sikkerhed, hvilket kræver en 
mekanisme til certificering af 
behandlingsprocesserne.  Certificeringen 
kan eventuelt foretages af udpegede
internationale institutter, der vurderer 
kvalitets- og sikkerhedsaspekter ved og 
bæredygtighedskriterier for de offentlige 
og private sundhedssystemer. Der kan 
eventuelt etableres en europæisk styrelse 
bestående af repræsentanter fra 
medlemsstaterne og de mest relevante 
sammenslutninger af patientforeninger og 
med ansvar for overvågning og kontrol af 
gennemførelsen, der er sikret af 
medlemsstaterne. 

Or. en

Begrundelse

A mechanism of independent certification of the processes and the networks accredited could 
be created with the participation of representatives from MS and the most relevant patients' 
associations. The certification and the accreditation of the treatment processes will assess the 
sustainability of public and private medical systems. In particular, in case the free circulation 
turns into a run-up to the indiscriminate purchase of treatment and/or diagnosis solutions, the 
consequent cost could determine serious consequences such as the risk of collapse of public 
health systems and the progressive discrimination of patients affected by pathologies 
requiring expensive treatments as it happened, for example, with people affected by AIDS.

Ændringsforslag 163
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio og Umberto Guidoni

Forslag til direktiv
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Hvis det indre markeds potentiale for 
grænseoverskridende sundhedsydelser 
skal udnyttes, kræver det samarbejde 
mellem udbydere, brugere og myndigheder 
i forskellige medlemsstater på nationalt, 

(37) Det kræver samarbejde mellem 
udbydere, brugere og myndigheder i 
forskellige medlemsstater på nationalt, 
regionalt eller lokalt plan for at skabe sikre 
og effektive ydelser af høj kvalitet på tværs 
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regionalt eller lokalt plan for at skabe sikre 
og effektive ydelser af høj kvalitet på tværs 
af grænserne. Dette gælder særlig for 
samarbejde i grænseregioner, hvor 
grænseoverskridende ydelser kan være den 
mest effektive måde at tilrettelægge 
sundhedsydelser for lokalbefolkningen på, 
men hvor sådanne grænseoverskridende 
ydelser kun kan leveres på vedvarende 
basis, hvis der finder et samarbejde sted 
mellem forskellige medlemsstaters 
sundhedssystemer. Et sådant samarbejde 
kan omfatte fælles planlægning, gensidig 
anerkendelse eller tilpasning af procedurer 
og standarder, interoperabilitet mellem de 
nationale ikt-systemer, praktiske 
mekanismer til at sikre kontinuitet i 
behandlingen eller lettelse i praksis af 
sundhedsprofessionelles udførelse af 
grænseoverskridende sundhedsydelser på 
midlertidig eller permanent basis. Det er i 
direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer fastsat, 
at den frie udveksling af tjenesteydelser af 
midlertidig eller lejlighedsvis karakter, 
herunder sundhedsprofessionelles ydelser, 
i en anden medlemsstat ikke må 
begrænses af årsager, der har tilknytning 
til de erhvervsmæssige kvalifikationer, 
medmindre andet er bestemt i 
fællesskabslovgivningen. Dette direktiv 
berører ikke de pågældende bestemmelser 
i direktiv 2005/36/EØF.

af grænserne. Dette gælder særlig for 
samarbejde i grænseregioner, hvor 
grænseoverskridende levering af 
sundhedsydelser kan være en effektiv
måde at tilrettelægge sundhedsydelser for 
lokalbefolkningen på, men hvor sådanne 
grænseoverskridende ydelser kun kan 
leveres på vedvarende basis, hvis der finder 
et samarbejde sted mellem forskellige 
medlemsstaters sundhedssystemer. Et 
sådant samarbejde kan omfatte fælles 
planlægning, gensidig anerkendelse eller 
tilpasning af procedurer og standarder, 
interoperabilitet mellem de nationale ikt-
systemer, praktiske mekanismer til at sikre 
kontinuitet i behandlingen.

Or. en

Begrundelse

Det foreslåede direktiv skal kun dække grænseoverskridende samarbejde og de tilfælde, hvor 
der er tale om patientmobilitet, dvs. hvor individuelle patienter vælger at gøre brug af 
sundhedsydelser i udlandet.
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Ændringsforslag 164
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Hvis det indre markeds potentiale for 
grænseoverskridende sundhedsydelser 
skal udnyttes, kræver det samarbejde 
mellem udbydere, brugere og myndigheder 
i forskellige medlemsstater på nationalt, 
regionalt eller lokalt plan for at skabe sikre 
og effektive ydelser af høj kvalitet på tværs 
af grænserne. Dette gælder særlig for 
samarbejde i grænseregioner, hvor 
grænseoverskridende ydelser kan være den 
mest effektive måde at tilrettelægge 
sundhedsydelser for lokalbefolkningen på, 
men hvor sådanne grænseoverskridende 
ydelser kun kan leveres på vedvarende 
basis, hvis der finder et samarbejde sted 
mellem forskellige medlemsstaters 
sundhedssystemer. Et sådant samarbejde 
kan omfatte fælles planlægning, gensidig 
anerkendelse eller tilpasning af procedurer 
og standarder, interoperabilitet mellem de 
nationale ikt-systemer, praktiske 
mekanismer til at sikre kontinuitet i 
behandlingen eller lettelse i praksis af 
sundhedsprofessionelles udførelse af 
grænseoverskridende sundhedsydelser på 
midlertidig eller permanent basis. Det er i 
direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer fastsat, 
at den frie udveksling af tjenesteydelser af 
midlertidig eller lejlighedsvis karakter, 
herunder sundhedsprofessionelles ydelser, 
i en anden medlemsstat ikke må 
begrænses af årsager, der har tilknytning 
til de erhvervsmæssige kvalifikationer, 
medmindre andet er bestemt i 
fællesskabslovgivningen. Dette direktiv 
berører ikke de pågældende bestemmelser 
i direktiv 2005/36/EØF.

(37) Det kræver samarbejde mellem 
udbydere, brugere og myndigheder i 
forskellige medlemsstater på nationalt, 
regionalt eller lokalt plan at skabe sikre og 
effektive ydelser af høj kvalitet på tværs af 
grænserne. Dette gælder særlig for 
samarbejde i grænseregioner, hvor 
grænseoverskridende ydelser kan være den 
mest effektive måde at tilrettelægge 
sundhedsydelser for lokalbefolkningen på, 
men hvor sådanne grænseoverskridende 
ydelser kun kan leveres på vedvarende 
basis, hvis der finder et samarbejde sted 
mellem forskellige medlemsstaters 
sundhedssystemer. Et sådant samarbejde 
kan omfatte fælles planlægning, gensidig 
anerkendelse eller tilpasning af procedurer 
og standarder, interoperabilitet mellem de 
nationale ikt-systemer, praktiske 
mekanismer til at sikre kontinuitet i 
behandlingen eller lettelse i praksis af 
sundhedsprofessionelles udførelse af 
grænseoverskridende sundhedsydelser på 
midlertidig eller permanent basis.

Or. fr
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Begrundelse

Da dette direktiv vedrører alle sundhedsydelser, har det ikke noget formål at nævne et indre 
marked for grænseoverskridende sundhedsydelser.

Denne sætningsdel er flyttet over i en ny betragtning 37a, hvor den gøres mere præcis.

Ændringsforslag 165
Kartika Tamara Liotard

Forslag til direktiv
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Hvis det indre markeds potentiale for
grænseoverskridende sundhedsydelser skal 
udnyttes, kræver det samarbejde mellem 
udbydere, brugere og myndigheder i 
forskellige medlemsstater på nationalt, 
regionalt eller lokalt plan for at skabe sikre 
og effektive ydelser af høj kvalitet på tværs 
af grænserne. Dette gælder særlig for 
samarbejde i grænseregioner, hvor 
grænseoverskridende ydelser kan være den 
mest effektive måde at tilrettelægge 
sundhedsydelser for lokalbefolkningen på, 
men hvor sådanne grænseoverskridende 
ydelser kun kan leveres på vedvarende 
basis, hvis der finder et samarbejde sted 
mellem forskellige medlemsstaters 
sundhedssystemer. Et sådant samarbejde 
kan omfatte fælles planlægning, gensidig 
anerkendelse eller tilpasning af procedurer 
og standarder, interoperabilitet mellem de 
nationale ikt-systemer, praktiske 
mekanismer til at sikre kontinuitet i 
behandlingen eller lettelse i praksis af 
sundhedsprofessionelles udførelse af 
grænseoverskridende sundhedsydelser på 
midlertidig eller permanent basis. Det er i 
direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer fastsat, at 
den frie udveksling af tjenesteydelser af 
midlertidig eller lejlighedsvis karakter, 
herunder sundhedsprofessionelles ydelser, i 
en anden medlemsstat ikke må begrænses 

(37) Grænseoverskridende 
sundhedsydelser kræver samarbejde 
mellem udbydere, brugere og myndigheder 
i forskellige medlemsstater på nationalt, 
regionalt eller lokalt plan for at skabe sikre 
og effektive ydelser af høj kvalitet på tværs 
af grænserne. Dette gælder særlig for 
samarbejde i grænseregioner, hvor 
grænseoverskridende ydelser kan være den 
mest effektive måde at tilrettelægge 
sundhedsydelser for lokalbefolkningen på, 
men hvor sådanne grænseoverskridende 
ydelser kun kan leveres på vedvarende 
basis, hvis der finder et samarbejde sted 
mellem forskellige medlemsstaters 
sundhedssystemer. Et sådant samarbejde 
kan omfatte fælles planlægning, gensidig 
anerkendelse eller tilpasning af procedurer 
og standarder, interoperabilitet mellem de 
nationale ikt-systemer, praktiske 
mekanismer til at sikre kontinuitet i 
behandlingen eller lettelse i praksis af 
sundhedsprofessionelles udførelse af 
grænseoverskridende sundhedsydelser på 
midlertidig eller permanent basis. Det er i 
direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer fastsat, at 
den frie udveksling af tjenesteydelser af 
midlertidig eller lejlighedsvis karakter, 
herunder sundhedsprofessionelles ydelser, i 
en anden medlemsstat ikke må begrænses 
af årsager, der har tilknytning til de 
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af årsager, der har tilknytning til de 
erhvervsmæssige kvalifikationer, 
medmindre andet er bestemt i 
fællesskabslovgivningen. Dette direktiv 
berører ikke de pågældende bestemmelser i 
direktiv 2005/36/EØF.

erhvervsmæssige kvalifikationer, 
medmindre andet er bestemt i 
fællesskabslovgivningen. Dette direktiv 
berører ikke de pågældende bestemmelser i 
direktiv 2005/36/EØF.

Or. en

Begrundelse

Levering af grænseoverskridende sundhedsydelser - og navnlig af sådanne sundhedsydelser i 
grænseområder - er ikke et anliggende for det indre marked. Samarbejde om sundhedsydelser 
i grænseområder er i dag omfattet af bi- eller multilaterale aftaler mellem medlemsstaterne 
og/eller samarbejde inden for rammerne af EU regioner. Dette har vist sig at være meget 
effektivt og omkostningseffektivt og bør forblive sådan. Dette samarbejde har intet med 
principperne for det indre marked at gøre.

Ændringsforslag 166
Stefano Zappalà

Forslag til direktiv
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Hvis det indre markeds potentiale for 
grænseoverskridende sundhedsydelser skal 
udnyttes, kræver det samarbejde mellem 
udbydere, brugere og myndigheder i 
forskellige medlemsstater på nationalt, 
regionalt eller lokalt plan for at skabe sikre 
og effektive ydelser af høj kvalitet på tværs 
af grænserne. Dette gælder særlig for 
samarbejde i grænseregioner, hvor 
grænseoverskridende ydelser kan være den 
mest effektive måde at tilrettelægge 
sundhedsydelser for lokalbefolkningen på, 
men hvor sådanne grænseoverskridende 
ydelser kun kan leveres på vedvarende 
basis, hvis der finder et samarbejde sted 
mellem forskellige medlemsstaters 
sundhedssystemer. Et sådant samarbejde 
kan omfatte fælles planlægning, gensidig 
anerkendelse eller tilpasning af procedurer 

(37) Hvis det indre markeds potentiale for 
grænseoverskridende sundhedsydelser skal 
udnyttes, kræver det samarbejde mellem 
udbydere, brugere og myndigheder i 
forskellige medlemsstater på nationalt, 
regionalt eller lokalt plan for at skabe sikre 
og effektive ydelser af høj kvalitet på tværs 
af grænserne. Dette gælder særlig for 
samarbejde i grænseregioner, hvor 
grænseoverskridende ydelser kan være den 
mest effektive måde at tilrettelægge 
sundhedsydelser for lokalbefolkningen på, 
men hvor sådanne grænseoverskridende 
ydelser kun kan leveres på vedvarende 
basis, hvis der finder et samarbejde sted 
mellem forskellige medlemsstaters 
sundhedssystemer. Et sådant samarbejde 
kan omfatte fælles planlægning, gensidig 
anerkendelse eller tilpasning af procedurer 
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og standarder, interoperabilitet mellem de 
nationale ikt-systemer, praktiske 
mekanismer til at sikre kontinuitet i 
behandlingen eller lettelse i praksis af 
sundhedsprofessionelles udførelse af 
grænseoverskridende sundhedsydelser på 
midlertidig eller permanent basis. Det er i 
direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer fastsat, at 
den frie udveksling af tjenesteydelser af
midlertidig eller lejlighedsvis karakter, 
herunder sundhedsprofessionelles ydelser, i 
en anden medlemsstat ikke må begrænses 
af årsager, der har tilknytning til de 
erhvervsmæssige kvalifikationer, 
medmindre andet er bestemt i 
fællesskabslovgivningen. Dette direktiv 
berører ikke de pågældende bestemmelser i 
direktiv 2005/36/EØF.

og standarder, interoperabilitet mellem de 
nationale ikt-systemer, praktiske 
mekanismer til at sikre kontinuitet i 
behandlingen eller lettelse i praksis af 
sundhedsprofessionelles udførelse af 
grænseoverskridende sundhedsydelser på 
midlertidig eller permanent basis. Der bør 
rettes særlig opmærksomhed mod 
instrumenter, som f.eks. EF-
erhvervskortet for sundhedsprofessionelle, 
der kan gøre det nemmere for 
sundhedsprofessionelle at levere 
grænseoverskridende sundhedsydelser, 
navnlig hvor disse instrumenters 
egenskaber bidrager til at sikre levering af 
sundhedsydelser til patienter, der begiver 
sig fra et land til et andet. Det er i direktiv 
2005/36/EF om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer fastsat, at 
den frie udveksling af tjenesteydelser af 
midlertidig eller lejlighedsvis karakter, 
herunder sundhedsprofessionelles ydelser, i 
en anden medlemsstat ikke må begrænses 
af årsager, der har tilknytning til de 
erhvervsmæssige kvalifikationer, 
medmindre andet er bestemt i 
fællesskabslovgivningen. Dette direktiv 
berører ikke de pågældende bestemmelser i 
direktiv 2005/36/EØF.

Or. en

Begrundelse

Nogle medlemsstater er ved at udvikle erhvervskort på nationalt plan med forskellige formål. 
De kort indeholder oplysninger om den sundhedsprofessionelle, men de er ofte udformet med 
henblik på at gøre det nemmere at levere sundhedsydelser. Elektronisk receptudskrivning 
eller adgang til lægejournaler er nogle af de anvendelsesmuligheder, der kunne knyttes til 
erhvervskortet for sundhedsprofessionelle. Det kunne være en tilskyndelse for 
medlemsstaterne til at gøre noget ved deres politik på det område, hvis sådanne instrumenter 
nævnes i direktivet.
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Ændringsforslag 167
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Betragtning 37 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37a) Det er i direktiv 2005/36/EF fastsat, 
at den frie udveksling af tjenesteydelser af 
midlertidig eller lejlighedsvis karakter, 
herunder sundhedsprofessionelles ydelser, 
i en anden medlemsstat ikke må 
begrænses af årsager, der har tilknytning 
til de erhvervsmæssige kvalifikationer, 
medmindre andet er bestemt i 
fællesskabslovgivningen. Dette direktiv 
berører ikke de pågældende bestemmelser 
i direktiv 2005/36/EØF. Der tages 
imidlertid i direktiv 2005/36/EF kun i 
ringe grad højde for den specificitet, der 
kendetegner kvalifikationer på 
sundhedsområdet, hvilket går ud over 
patientsikkerheden. Der bør derfor 
indføres passende mekanismer for 
anerkendelse af kvalifikationer, enten 
som led i en revision af direktiv 
2005/36/EF eller ved en særlig retsakt.

Or. fr

Begrundelse

Skønt dette direktiv ikke berører principperne i direktiv 2005/36/EF, bør det understreges, at 
bestemmelserne i sidstnævnte er utilstrækkelige, hvad angår den specificitet, som kendetegner 
sundhedsprofessionelles kvalifikationer og uddannelse, hvilket kan udgøre en risiko for 
patienterne.
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Ændringsforslag 168
Urszula Krupa

Forslag til direktiv
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) Hvis lægemidler er godkendt i 
patientens medlemsstat i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/83/EF af 6. november 2001 om 
oprettelse af en fællesskabskodeks for 
humanmedicinske lægemidler, og der er 
blevet udskrevet recept på dem i en anden 
medlemsstat til en bestemt patient, bør 
sådanne recepter i princippet kunne
anerkendes lægeligt og anvendes i 
patientens egen medlemsstat. Fjernelsen af 
lovgivningsmæssige og administrative 
hindringer for denne anerkendelse 
berører ikke behovet for, at patientens 
behandlende læge eller farmaceut i hvert 
enkelt tilfælde godkender recepten 
behørigt, hvis dette er nødvendigt af 
hensyn til beskyttelsen af menneskers 
sundhed og er nødvendigt og står i rimeligt 
forhold til dette mål. Uanset en sådan 
lægelig anerkendelse kan 
forsikringsmedlemsstaten træffe afgørelse 
om at lade sådanne lægemidler være 
omfattet af de ydelser, der dækkes af den 
socialsikringsordning, som patienten er 
forsikret i. Det vil være lettere at 
gennemføre princippet om anerkendelse, 
hvis der vedtages de nødvendige 
foranstaltninger til at varetage patientens 
sikkerhed og til at forebygge misbrug eller 
fejlanvendelse af lægemidler.

(39) Hvis lægemidler er godkendt i 
patientens medlemsstat i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/83/EF af 6. november 2001 om 
oprettelse af en fællesskabskodeks for 
humanmedicinske lægemidler, og der er 
blevet udskrevet recept på dem i en anden 
medlemsstat til en bestemt patient, bør 
sådanne recepter anerkendes lægeligt og 
anvendes i patientens egen medlemsstat, 
forudsat at de er forenelige med den 
pågældende medlemsstats lovgivning om 
lægemiddelovervågning og behovet for, at 
patientens behandlende læge eller 
farmaceut i hvert enkelt tilfælde godkender 
recepten behørigt, hvis dette er nødvendigt 
af hensyn til beskyttelsen af menneskers 
sundhed og er nødvendigt og står i rimeligt 
forhold til dette mål.  Uanset en sådan 
lægelig anerkendelse kan 
forsikringsmedlemsstaten træffe afgørelse 
om at lade sådanne lægemidler være 
omfattet af de ydelser, der dækkes af den 
socialsikringsordning, som patienten er 
forsikret i. Det vil være lettere at 
gennemføre ovennævnte procedure, hvis 
der vedtages de nødvendige 
foranstaltninger til at varetage patientens 
sikkerhed og til at forebygge misbrug eller 
fejlanvendelse af lægemidler.

Or. pl
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Ændringsforslag 169
Peter Liese

Forslag til direktiv
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) Hvis lægemidler er godkendt i 
patientens medlemsstat i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/83/EF af 6. november 2001 om 
oprettelse af en fællesskabskodeks for 
humanmedicinske lægemidler, og der er 
blevet udskrevet recept på dem i en anden 
medlemsstat til en bestemt patient, bør 
sådanne recepter i princippet kunne 
anerkendes lægeligt og anvendes i 
patientens egen medlemsstat. Fjernelsen af 
lovgivningsmæssige og administrative 
hindringer for denne anerkendelse berører 
ikke behovet for, at patientens behandlende 
læge eller farmaceut i hvert enkelt tilfælde 
godkender recepten behørigt, hvis dette er 
nødvendigt af hensyn til beskyttelsen af 
menneskers sundhed og er nødvendigt og 
står i rimeligt forhold til dette mål. Uanset 
en sådan lægelig anerkendelse kan 
forsikringsmedlemsstaten træffe afgørelse 
om at lade sådanne lægemidler være 
omfattet af de ydelser, der dækkes af den 
socialsikringsordning, som patienten er 
forsikret i. Det vil være lettere at 
gennemføre princippet om anerkendelse, 
hvis der vedtages de nødvendige 
foranstaltninger til at varetage patientens 
sikkerhed og til at forebygge misbrug eller 
fejlanvendelse af lægemidler.

(39) Hvis lægemidler er godkendt i 
patientens medlemsstat i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/83/EF af 6. november 2001 om 
oprettelse af en fællesskabskodeks for 
humanmedicinske lægemidler, og der er 
blevet udskrevet recept på dem i en anden 
medlemsstat til en bestemt patient, bør 
sådanne recepter i princippet kunne 
anerkendes og anvendes i apoteker i 
patientens egen medlemsstat. Fjernelsen af 
lovgivningsmæssige og administrative 
hindringer for denne anerkendelse berører 
ikke behovet for, at patientens behandlende 
læge eller farmaceut i hvert enkelt tilfælde 
godkender recepten behørigt, hvis dette er 
nødvendigt af hensyn til beskyttelsen af 
menneskers sundhed og er nødvendigt og 
står i rimeligt forhold til dette mål. Uanset 
en sådan anerkendelse og uanset gældende 
nationale pris- og tilskudsbestemmelser
kan forsikringsmedlemsstaten træffe 
afgørelse om at lade sådanne lægemidler 
være omfattet af de ydelser, der dækkes af 
den socialsikringsordning, som patienten er 
forsikret i. Det vil være lettere at 
gennemføre princippet om anerkendelse, 
hvis der vedtages de nødvendige 
foranstaltninger til at varetage patientens 
sikkerhed og til at forebygge misbrug eller 
fejlanvendelse af lægemidler.

Or. de

Begrundelse

Ved anerkendelse af recepter drejer det sig ikke om en lægelig/medicinsk anerkendelse, men 
om apotekeres anerkendelse i forbindelse med udlevering af lægemidler.
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Ændringsforslag 170
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio og Umberto Guidoni

Forslag til direktiv
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) Hvis lægemidler er godkendt i 
patientens medlemsstat i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/83/EF af 6. november 2001 om 
oprettelse af en fællesskabskodeks for 
humanmedicinske lægemidler, og der er 
blevet udskrevet recept på dem i en anden 
medlemsstat til en bestemt patient, bør 
sådanne recepter i princippet kunne 
anerkendes lægeligt og anvendes i 
patientens egen medlemsstat. Fjernelsen af 
lovgivningsmæssige og administrative 
hindringer for denne anerkendelse berører 
ikke behovet for, at patientens behandlende 
læge eller farmaceut i hvert enkelt tilfælde 
godkender recepten behørigt, hvis dette er 
nødvendigt af hensyn til beskyttelsen af 
menneskers sundhed og er nødvendigt og 
står i rimeligt forhold til dette mål. Uanset 
en sådan lægelig anerkendelse kan 
forsikringsmedlemsstaten træffe afgørelse 
om at lade sådanne lægemidler være 
omfattet af de ydelser, der dækkes af den 
socialsikringsordning, som patienten er 
forsikret i. Det vil være lettere at 
gennemføre princippet om anerkendelse, 
hvis der vedtages de nødvendige 
foranstaltninger til at varetage patientens 
sikkerhed og til at forebygge misbrug eller 
fejlanvendelse af lægemidler.

(39) Hvis lægemidler er godkendt i 
patientens medlemsstat i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/83/EF af 6. november 2001 om 
oprettelse af en fællesskabskodeks for 
humanmedicinske lægemidler, og der er 
blevet udskrevet recept på dem i en anden 
medlemsstat til en bestemt patient, bør 
sådanne recepter i princippet kunne 
anerkendes lægeligt og anvendes i 
patientens egen medlemsstat. Fjernelsen af 
lovgivningsmæssige og administrative 
hindringer for denne anerkendelse berører 
ikke behovet for, at patientens behandlende 
læge eller farmaceut i hvert enkelt tilfælde 
godkender recepten behørigt, hvis dette er 
nødvendigt af hensyn til beskyttelsen af 
menneskers sundhed og er nødvendigt og 
står i rimeligt forhold til dette mål. Uanset 
en sådan lægelig anerkendelse kan 
forsikringsmedlemsstaten træffe afgørelse 
om at lade sådanne lægemidler være 
omfattet af de ydelser, der dækkes af den 
socialsikringsordning, som patienten er 
forsikret i. Det vil være lettere at 
gennemføre princippet om anerkendelse, 
hvis der vedtages de nødvendige 
foranstaltninger til at varetage patientens 
sikkerhed og til at forebygge misbrug eller 
fejlanvendelse af lægemidler. Når der i 
behandlingsmedlemsstaten udstedes en 
recept på lægemidler, der normalt ikke 
kan fås på recept i 
forsikringsmedlemsstaten, bør det være op 
til sidstnævnte at afgøre, hvorvidt den 
undtagelsesvis godkender dette 
lægemiddel eller stiller et tilsvarende 
lægemiddel til rådighed baseret på 
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videnskabelige kendsgerninger.

Or. en

Begrundelse

Patienterne bør have garanti for, at de modtager passende behandling baseret på 
lægevidenskabelige kendsgerninger.

Ændringsforslag 171
Stefano Zappalà

Forslag til direktiv
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) Hvis lægemidler er godkendt i 
patientens medlemsstat i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/83/EF af 6. november 2001 om 
oprettelse af en fællesskabskodeks for 
humanmedicinske lægemidler, og der er 
blevet udskrevet recept på dem i en anden 
medlemsstat til en bestemt patient, bør 
sådanne recepter i princippet kunne 
anerkendes lægeligt og anvendes i 
patientens egen medlemsstat. Fjernelsen af 
lovgivningsmæssige og administrative 
hindringer for denne anerkendelse berører 
ikke behovet for, at patientens behandlende 
læge eller farmaceut i hvert enkelt tilfælde 
godkender recepten behørigt, hvis dette er 
nødvendigt af hensyn til beskyttelsen af 
menneskers sundhed og er nødvendigt og 
står i rimeligt forhold til dette mål. Uanset 
en sådan lægelig anerkendelse kan 
forsikringsmedlemsstaten træffe afgørelse 
om at lade sådanne lægemidler være 
omfattet af de ydelser, der dækkes af den 
socialsikringsordning, som patienten er 
forsikret i. Det vil være lettere at 
gennemføre princippet om anerkendelse, 
hvis der vedtages de nødvendige 
foranstaltninger til at varetage patientens 
sikkerhed og til at forebygge misbrug eller 

(39) Hvis lægemidler er godkendt i 
patientens medlemsstat i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/83/EF af 6. november 2001 om 
oprettelse af en fællesskabskodeks for 
humanmedicinske lægemidler, og der er 
blevet udskrevet recept på dem i en anden 
medlemsstat til en bestemt patient, bør 
sådanne recepter i princippet kunne 
anerkendes lægeligt og anvendes på 
apoteker i patientens egen medlemsstat. 
Fjernelsen af lovgivningsmæssige og 
administrative hindringer for denne 
anerkendelse berører ikke behovet for, at 
patientens behandlende læge eller 
farmaceut i hvert enkelt tilfælde godkender 
recepten behørigt, hvis dette er nødvendigt 
af hensyn til beskyttelsen af menneskers 
sundhed og er nødvendigt og står i rimeligt 
forhold til dette mål. Uanset en sådan 
lægelig anerkendelse kan 
forsikringsmedlemsstaten træffe afgørelse 
om at lade sådanne lægemidler være 
omfattet af de ydelser, der dækkes af den 
socialsikringsordning, som patienten er 
forsikret i. Det vil være lettere at 
gennemføre princippet om anerkendelse, 
hvis der vedtages de nødvendige 
foranstaltninger til at varetage patientens 
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fejlanvendelse af lægemidler. sikkerhed og til at forebygge misbrug eller 
fejlanvendelse af lægemidler.

Or. en

Begrundelse

Kræver ingen nærmere forklaring.

Ændringsforslag 172
Nicolae Vlad Popa

Forslag til direktiv
Betragtning 39 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39a) Afgørelsen om undtagelsesvist at 
godkende lægemidler, der normalt ikke 
kan fås i forsikringsmedlemsstaten, bør 
træffes af et lægeudvalg, der afgør, 
hvorvidt patientens liv bringes i fare, eller 
patientens livskvalitet forringes, eller 
hvorvidt et alternativt lægemiddel, der 
anses for at være tilsvarende, kan 
udleveres. 

Or. en

Ændringsforslag 173
Jules Maaten

Forslag til direktiv
Betragtning 39 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39a) Kommissionen bør forberede en 
undersøgelse af muligheden for på EU-
plan at etablere et fælles system med 
benchmarks for sundhedsydelsernes 
kvalitet.
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Or. en

Ændringsforslag 174
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Europæiske netværk af 
referencecentre bør yde sundhedsydelser 
til alle patienter, hvis tilstand kræver en 
særlig koncentration af ressourcer eller 
ekspertise, så der kan tilbydes økonomisk 
overkommelige og omkostningseffektive 
ydelser af høj kvalitet, og kan også være 
centrum for medicinsk uddannelse og 
forskning, informationsformidling og 
evaluering. Ordningen for etablering og 
udvikling af de europæiske netværk af 
referencecentre bør fastsættes med det 
mål på europæisk plan at give lige adgang 
til fælles ekspertise på højt niveau på et 
givet medicinsk område for alle patienter 
og for sundhedsprofessionelle.

(40) Medlemsstaterne fremmer 
etableringen af europæiske netværk af 
referencecentre for sundhedstjenesteydere 
i form af frivillige sammenslutninger til 
udveksling af videnskabelige erfaringer 
med det formål at forbedre mulighederne 
for at levere sundhedsydelser til patienter 
med sjældne sygdomme, og de anvender i 
den forbindelse den åbne 
koordinationsmetode. 

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en tilpasning til samme forfatteres ændringsforslag til artikel 15.

Ændringsforslag 175
Colm Burke, Avril Doyle

Forslag til direktiv
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Europæiske netværk af 
referencecentre bør yde sundhedsydelser til 
alle patienter, hvis tilstand kræver en særlig 

(40) Europæiske netværk af 
referencecentre bør yde sundhedsydelser til 
alle patienter, hvis tilstand kræver en særlig 
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koncentration af ressourcer eller ekspertise, 
så der kan tilbydes økonomisk 
overkommelige og omkostningseffektive 
ydelser af høj kvalitet, og kan også være 
centrum for medicinsk uddannelse og 
forskning, informationsformidling og 
evaluering. Ordningen for etablering og 
udvikling af de europæiske netværk af 
referencecentre bør fastsættes med det mål 
på europæisk plan at give lige adgang til 
fælles ekspertise på højt niveau på et givet 
medicinsk område for alle patienter og for 
sundhedsprofessionelle. 

koncentration af ressourcer eller ekspertise, 
så der kan tilbydes økonomisk 
overkommelige og omkostningseffektive 
ydelser af høj kvalitet, og kan også være 
centrum for medicinsk uddannelse og 
forskning, informationsformidling og 
evaluering. Ordningen for etablering og 
udvikling af de europæiske netværk af 
referencecentre bør fastsættes med det mål 
på europæisk plan at give lige adgang til 
fælles ekspertise på højt niveau på et givet 
medicinsk område for alle patienter og for 
sundhedsprofessionelle. Der kan opnås 
betydelige synergieffekter ved at 
kombinere den institutionelle ramme for 
netværkene af referencecentre med de 
centrale kontaktpunkter i 
medlemsstaterne jf. betragtning 34.

Or. en

Begrundelse

Der kan opnås en dobbeltgevinst for patienterne ved at sammenlægge den koordinerende 
infrastruktur for kontaktpunkterne for grænseoverskridende sundhedsydelser med netværkene 
af referencecentre i en enkelt institution i hver medlemsstat.

Ændringsforslag 176
Peter Liese

Forslag til direktiv
Betragtning 41 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41a) Interoperabiliteten mellem 
elektroniske sundhedsydelser (e-sundhed) 
bør sikres under overholdelse af nationale 
bestemmelser til beskyttelse af 
patienterne, herunder nationale regler for 
forsendelse af lægemidler via 
internetapoteker, især nationale forbud 
mod forsendelse af receptpligtige 
lægemidler i overensstemmelse med EF-
Domstolens retspraksis og artikel 14 i 
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direktiv 97/7/EF om forbrugerbeskyttelse i 
forbindelse med aftaler vedrørende 
fjernsalg.

Or. de

Begrundelse

I overensstemmelse med EF-Domstolens retspraksis (dom af 11. december 2003 i sag C-
322/01, Deutscher Apotherkerverband) og artikel 14 i fjernsalgsdirektivet 97/7/EF skal det 
understreges, at der i nærværende direktiv ikke røres ved, at det er lovligt at indføre forbud 
mod postordresalg af receptpligtige lægemidler på grund af de dermed forbundne særlige 
farer for den offentlige sundhed.

Ændringsforslag 177
Stefano Zappalà

Forslag til direktiv
Betragtning 41 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41a) Interoperabiliteten af e-
sundhedsløsninger bør sikres, samtidig 
med at man overholder nationale 
bestemmelser om levering af 
sundhedsydelser, der er indført for at 
beskytte patienterne, herunder lovgivning 
om internetapoteker, navnlig nationale 
forbud mod postordresalg af 
receptpligtige lægemidler i 
overensstemmelse med EF–Domstolens 
retspraksis og direktiv 97/7/EF om 
forbrugerbeskyttelse i forbindelse med 
aftaler vedrørende fjernsalg.

Or. en
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Begrundelse

The proposed Directive promotes the use of e-health in a cross border context. This is
of course an important factor that may facilitate cross border care. In order to ensure
absolute clarity, this proposal should not give rise to doubts about the legality of rules
on internet pharmacy at Member State level .The European Court of Justice has
already ruled on national legislation restricting internet pharmacy. In the Doc Morris
case ( C-322/01) the ECJ stated that regulation restricting the internet selling of
prescription medicines was consistent with the Treaty. We believe the proposal should
reflect those ideas and provide an accurate perspective of the case law.

Ændringsforslag 178
Anne Ferreira

Forslag til direktiv
Betragtning 41 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41a) Der bør sikres interoperabilitet 
mellem e-sundhedsydelser under 
overholdelse af de nationale bestemmelser 
vedrørende sundhedsydelser, der er 
vedtaget for at beskytte patienterne, 
herunder lovgivningen om køb af 
lægemidler på internettet.

Or. fr

Begrundelse

Direktivet fremmer brug af e-sundhedsløsninger på tværs af grænserne. E-sundhedsløsninger 
kan lette grænseoverskridende sundhedsydelser. Dette direktivforslag bør ikke skabe tvivl om 
lovligheden af de nationale bestemmelser vedrørende salg af lægemidler på internettet. EF-
Domstolen har allerede afsagt dom om nationale restriktioner vedrørende salg af lægemidler 
på internettet. I DocMorris-sagen (C-322/01) erklærede Domstolen, at nationale 
foranstaltninger med henblik på at begrænse salg af receptpligtige lægemidler via internettet 
er i overensstemmelse med traktatens bestemmelser. Direktivforslaget skal afspejle denne 
praksis.
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Ændringsforslag 179
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) Den konstante udvikling inden for 
lægevidenskab og sundhedsteknologi 
indebærer både muligheder og 
udfordringer for medlemsstaternes 
sundhedssystemer. Samarbejde om 
evaluering af nye sundhedsteknologier 
kan gavne medlemsstaterne, fordi der 
opnås stordriftsfordele og dobbeltarbejde 
undgås, og et sådant samarbejde giver 
desuden et bedre erfaringsgrundlag for 
optimal anvendelse af nye teknologier, så 
der opnås sikre og effektive 
sundhedsydelser af høj kvalitet. Dette vil 
også være til fordel for det indre marked, 
fordi innovationer inden for 
lægevidenskab og sundhedsteknologi 
dermed spredes hurtigst muligt og i videst 
muligt omfang. Et sådant samarbejde 
kræver vedvarende strukturer, der 
involverer alle medlemsstaternes relevante 
myndigheder, og disse bør bygge på 
eksisterende pilotprojekter.

(43) Den konstante udvikling inden for 
lægevidenskab og sundhedsteknologi 
indebærer både muligheder og 
udfordringer for medlemsstaternes 
sundhedssystemer. Evaluering af 
sundhedsteknologier såvel som mulig 
begrænsning af adgangen til nye 
teknologier som følge af visse 
beslutninger truffet af administrative 
organer rejser dog en række 
grundlæggende samfundsspørgsmål, som 
kræver deltagelse af en stor gruppe 
aktører såvel som udarbejdelse af en 
model for bæredygtig forvaltning. Derfor 
bør ethvert samarbejde inddrage ikke blot 
de kompetente myndigheder fra alle 
medlemsstaterne, men også alle de berørte 
parter, inklusive sundhedsprofessionelle, 
patientrepræsentanter og industrien. 
Derudover bør dette samarbejde bygge på 
bæredygtige principper for god 
forvaltning, såsom gennemsigtighed, 
åbenhed, objektivitet og upartiskhed i 
procedurerne. Kommissionen bør sikre, at 
kun de organer for evaluering af 
sundhedsteknologi, der følger disse 
principper, kan deltage i netværket.  

Or. fr

Begrundelse

Udveksling af information mellem organer, der evaluerer sundhedsteknologi, forudsætter og 
kræver gennemførelse af principper for god praksis (f.eks. god forvaltning, gennemsigtighed 
og inddragelse af de berørte parter) i de evalueringer, medlemsstaterne foretager.
Evalueringerne af sundhedsteknologier skal således opfylde åbenheds- og 
objektivitetskriterier, og de skal baseres på dialog og inddragelse af de berørte parter, 
inklusive patienterne og industrien.
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Ændringsforslag 180
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) Den konstante udvikling inden for 
lægevidenskab og sundhedsteknologi 
indebærer både muligheder og 
udfordringer for medlemsstaternes 
sundhedssystemer. Samarbejde om 
evaluering af nye sundhedsteknologier kan 
gavne medlemsstaterne, fordi der opnås 
stordriftsfordele og dobbeltarbejde undgås, 
og et sådant samarbejde giver desuden et 
bedre erfaringsgrundlag for optimal
anvendelse af nye teknologier, så der opnås 
sikre og effektive sundhedsydelser af høj 
kvalitet. Dette vil også være til fordel for 
det indre marked, fordi innovationer inden 
for lægevidenskab og sundhedsteknologi 
dermed spredes hurtigst muligt og i videst
muligt omfang. Et sådant samarbejde 
kræver vedvarende strukturer, der 
involverer alle medlemsstaternes relevante 
myndigheder, og disse bør bygge på 
eksisterende pilotprojekter.

(43) Den konstante udvikling inden for 
lægevidenskab og sundhedsteknologi 
indebærer både muligheder og 
udfordringer for medlemsstaternes 
sundhedssystemer. Samarbejde om 
evaluering af nye sundhedsteknologier kan 
gavne medlemsstaterne, fordi der opnås 
stordriftsfordele og dobbeltarbejde undgås, 
og et sådant samarbejde giver desuden et
bedre erfaringsgrundlag for optimal 
anvendelse af nye teknologier, så der opnås 
sikre og effektive sundhedsydelser af høj 
kvalitet. Dette kan også være til fordel for 
det indre marked, fordi innovationer inden 
for lægevidenskab og sundhedsteknologi 
dermed spredes hurtigst muligt og i videst 
muligt omfang. Et sådant samarbejde 
kræver vedvarende strukturer, der 
involverer alle relevante interessenter, 
herunder sundhedsprofessionelle, 
repræsentanter for patienterne, forskere 
og producenter samt myndigheder fra alle 
medlemsstaterne, og disse bør bygge på 
eksisterende pilotprojekter. Derudover skal 
et sådant samarbejde baseres på sunde 
principper om god forvaltning såsom 
gennemsigtighed, åbenhed, rummelighed, 
objektivitet og retfærdighed i procedurer, 
der er tilpasset patienternes behov, 
præferencer og forventninger. 
Kommissionen bør sikre, at kun de 
organer for evaluering af 
sundhedsteknologi, der følger disse 
principper, kan deltage i netværket.

Or. en
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Begrundelse

Sundhedssystemerne og processen til evaluering af sundhedsteknologi bør være åbne og 
rummelige. Patienters meninger, erfaringer og ekspertviden bør integreres i 
evalueringsprocessen for at give mulighed for en bedre evaluering af fordele, omkostninger 
og risici. Læger, sundhedsprofessionelle, forskere og industrien bør også inddrages.
Interessenternes holdninger skal være repræsenteret i evalueringsprocessens beslutningsfase.
Dette ændringsforslag hører sammen med et ændringsforslag til artikel 17.

Ændringsforslag 181
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) Kommissionen bør navnlig tillægges 
beføjelser til at træffe følgende 
foranstaltninger: en liste over 
behandlinger, der uden at kræve 
indlæggelse skal være omfattet af de 
samme bestemmelser som 
hospitalsbehandling,
ledsageforanstaltninger, hvorved bestemte 
kategorier af lægemidler eller stoffer 
udelukkes fra at være omfattet af den 
anerkendelse af recepter fra andre 
medlemsstater, som dette direktiv giver 
mulighed for; en liste over særlige 
kriterier og betingelser, som europæiske 
netværk af referencecentre skal opfylde; 
proceduren for etablering af europæiske
netværk af referencecentre. Da der er tale 
om generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv eller at 
supplere det med nye ikke-væsentlige 
bestemmelser, bør foranstaltningerne 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF;

udgår

Or. de
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Begrundelse

Dette ændringsforslag er en tilpasning til samme forfatters ændringsforslag til artikel 8 og 
15.

Ændringsforslag 182
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) Kommissionen bør navnlig tillægges 
beføjelser til at træffe følgende 
foranstaltninger: en liste over 
behandlinger, der uden at kræve 
indlæggelse skal være omfattet af de 
samme bestemmelser som 
hospitalsbehandling, 
ledsageforanstaltninger, hvorved bestemte 
kategorier af lægemidler eller stoffer 
udelukkes fra at være omfattet af den 
anerkendelse af recepter fra andre 
medlemsstater, som dette direktiv giver 
mulighed for; en liste over særlige 
kriterier og betingelser, som europæiske 
netværk af referencecentre skal opfylde; 
proceduren for etablering af europæiske 
netværk af referencecentre. Da der er tale 
om generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv eller at 
supplere det med nye ikke-væsentlige 
bestemmelser, bør foranstaltningerne 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF;

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag vedrører forskellige andre ændringsforslag, som samme forfatter har 
stillet til direktivets artikler. Medlemsstaterne skal navnlig udarbejde en liste over de 
behandlinger, der er dækket af definitionen på hospitalsbehandling. Fordi der er forskel på 
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rettigheder og klinisk praksis fra medlemsstat til medlemsstat, vil det i praksis kun skabe 
forvirring for patienterne, hvis der er en enkelt EU-liste over behandlinger, der kræves 
forhåndsgodkendelse til. For så vidt angår de andre nævnte foranstaltninger, er det mere 
relevant at have ikke-bindende retningslinjer.

Ændringsforslag 183
Claude Turmes, Margrete Auken

Forslag til direktiv
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) Kommissionen bør navnlig tillægges 
beføjelser til at træffe følgende 
foranstaltninger: en liste over behandlinger, 
der uden at kræve indlæggelse skal være 
omfattet af de samme bestemmelser som 
hospitalsbehandling, 
ledsageforanstaltninger, hvorved bestemte 
kategorier af lægemidler eller stoffer 
udelukkes fra at være omfattet af den 
anerkendelse af recepter fra andre 
medlemsstater, som dette direktiv giver 
mulighed for; en liste over særlige 
kriterier og betingelser, som europæiske 
netværk af referencecentre skal opfylde; 
proceduren for etablering af europæiske 
netværk af referencecentre. Da der er tale
om generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv eller at 
supplere det med nye ikke-væsentlige 
bestemmelser, bør foranstaltningerne 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF;

(45) Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder skal navnlig træffe følgende 
foranstaltninger: en liste over behandlinger, 
der uden at kræve indlæggelse skal være 
omfattet af de samme bestemmelser som 
hospitalsbehandling, 
ledsageforanstaltninger, hvorved bestemte 
kategorier af lægemidler eller stoffer 
udelukkes fra at være omfattet af den 
anerkendelse af recepter fra andre 
medlemsstater, som dette direktiv giver 
mulighed for.

Or. en
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Ændringsforslag 184
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio og Umberto Guidoni

Forslag til direktiv
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) Kommissionen bør navnlig tillægges 
beføjelser til at træffe følgende 
foranstaltninger: en liste over 
behandlinger, der uden at kræve 
indlæggelse skal være omfattet af de 
samme bestemmelser som 
hospitalsbehandling, 
ledsageforanstaltninger, hvorved bestemte 
kategorier af lægemidler eller stoffer
udelukkes fra at være omfattet af den 
anerkendelse af recepter fra andre 
medlemsstater, som dette direktiv giver 
mulighed for; en liste over særlige kriterier 
og betingelser, som europæiske netværk af 
referencecentre skal opfylde; proceduren 
for etablering af europæiske netværk af 
referencecentre. Da der er tale om 
generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv eller at 
supplere det med nye ikke-væsentlige 
bestemmelser, bør foranstaltningerne 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF;

(45) Kommissionen bør navnlig tillægges 
beføjelser til at definere følgende 
foranstaltninger i dette direktiv:
ledsageforanstaltninger, hvorved bestemte 
kategorier af lægemidler eller stoffer 
udelukkes fra at være omfattet af den 
anerkendelse af recepter fra andre 
medlemsstater, som dette direktiv giver 
mulighed for; en liste over særlige kriterier 
og betingelser, som europæiske netværk af 
referencecentre skal opfylde; proceduren 
for etablering af europæiske netværk af 
referencecentre. Da der er tale om 
generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv eller at 
supplere det med nye ikke-væsentlige 
bestemmelser, bør foranstaltningerne 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF;

Or. en

Begrundelse

I henhold til nærhedsprincippet bør det ikke være op til Kommissionen, men være 
medlemsstaterne selv, der fastsætter en definition på hospitalsbehandling i forbindelse med 
dette direktiv.



PE418.320v01-00 70/73 AM\763902DA.doc

DA

Ændringsforslag 185
Anne Ferreira

Forslag til direktiv
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) Kommissionen bør navnlig tillægges 
beføjelser til at træffe følgende 
foranstaltninger: en liste over 
behandlinger, der uden at kræve 
indlæggelse skal være omfattet af de 
samme bestemmelser som 
hospitalsbehandling,
ledsageforanstaltninger, hvorved bestemte 
kategorier af lægemidler eller stoffer 
udelukkes fra at være omfattet af den 
anerkendelse af recepter fra andre 
medlemsstater, som dette direktiv giver 
mulighed for; en liste over særlige kriterier 
og betingelser, som europæiske netværk af 
referencecentre skal opfylde, og 
proceduren for etablering af europæiske 
netværk af referencecentre. Da der er tale 
om generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv eller at 
supplere det med nye ikke-væsentlige 
bestemmelser, bør foranstaltningerne 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF;

(45) Kommissionen bør navnlig tillægges 
beføjelser til at træffe følgende 
foranstaltninger: ledsageforanstaltninger, 
hvorved bestemte kategorier af lægemidler 
eller stoffer udelukkes fra at være omfattet 
af den anerkendelse af recepter fra andre 
medlemsstater, som dette direktiv giver 
mulighed for; en liste over særlige kriterier 
og betingelser, som europæiske netværk af 
referencecentre skal opfylde, og 
proceduren for etablering af europæiske 
netværk af referencecentre. Da der er tale 
om generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv eller at 
supplere det med nye ikke-væsentlige 
bestemmelser, bør foranstaltningerne 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF;

Or. fr

Begrundelse

Tilpasning til ændringen i bestemmelserne i artikel 8.
Eftersom sundhedsområdet henhører under medlemsstaternes kompetence, kan 
Kommissionen ikke træde i stedet for disse.
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Ændringsforslag 186
Iles Braghetto

Forslag til direktiv
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) Kommissionen bør navnlig tillægges 
beføjelser til at træffe følgende 
foranstaltninger: en liste over behandlinger, 
der uden at kræve indlæggelse skal være 
omfattet af de samme bestemmelser som 
hospitalsbehandling, 
ledsageforanstaltninger, hvorved bestemte 
kategorier af lægemidler eller stoffer 
udelukkes fra at være omfattet af den 
anerkendelse af recepter fra andre 
medlemsstater, som dette direktiv giver 
mulighed for; en liste over særlige kriterier 
og betingelser, som europæiske netværk af 
referencecentre skal opfylde; proceduren 
for etablering af europæiske netværk af 
referencecentre. Da der er tale om 
generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv eller at 
supplere det med nye ikke-væsentlige 
bestemmelser, bør foranstaltningerne 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF; 

(45) Kommissionen bør navnlig tillægges 
beføjelser til at træffe følgende 
foranstaltninger: en liste over behandlinger, 
der uden at kræve indlæggelse skal være 
omfattet af de samme bestemmelser som 
hospitalsbehandling, en liste over 
telemedicinydelser og fjernlaboratorie-, -
diagnosticerings- og -
receptudskrivningstjenester;
ledsageforanstaltninger, hvorved bestemte 
kategorier af lægemidler eller stoffer 
udelukkes fra at være omfattet af den 
anerkendelse af recepter fra andre 
medlemsstater, som dette direktiv giver 
mulighed for; en liste over særlige kriterier 
og betingelser, som europæiske netværk af 
referencecentre skal opfylde; proceduren 
for etablering af europæiske netværk af 
referencecentre. Da der er tale om 
generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv eller at 
supplere det med nye ikke-væsentlige 
bestemmelser, bør foranstaltningerne 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF; 

Or. it

Begrundelse

Det er vigtigt at præcisere, hvad der menes med telemedicinydelser og fjernlaboratorie-, -
diagnosticerings- og -receptudskrivningstjenester. Derved bliver direktivet tydeligere og mere 
omfattende og derigennem mere effektivt.
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Ændringsforslag 187
Åsa Westlund

Forslag til direktiv
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) Kommissionen bør navnlig tillægges 
beføjelser til at træffe følgende 
foranstaltninger: en liste over behandlinger, 
der uden at kræve indlæggelse skal være 
omfattet af de samme bestemmelser som 
hospitalsbehandling,  
ledsageforanstaltninger, hvorved bestemte 
kategorier af lægemidler eller stoffer 
udelukkes fra at være omfattet af den 
anerkendelse af recepter fra andre 
medlemsstater, som dette direktiv giver 
mulighed for; en liste over særlige kriterier 
og betingelser, som europæiske netværk af 
referencecentre skal opfylde; proceduren 
for etablering af europæiske netværk af 
referencecentre. Da der er tale om 
generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv eller at 
supplere det med nye ikke-væsentlige 
bestemmelser, bør foranstaltningerne 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF;

(45) Kommissionen bør navnlig tillægges 
beføjelser til at træffe følgende 
foranstaltninger: at foreslå 
medlemsstaterne en liste over 
behandlinger, der uden at kræve 
indlæggelse skal være omfattet af de 
samme bestemmelser som 
hospitalsbehandling, 
ledsageforanstaltninger, hvorved bestemte 
kategorier af lægemidler eller stoffer 
udelukkes fra at være omfattet af den 
anerkendelse af recepter fra andre 
medlemsstater, som dette direktiv giver 
mulighed for; en liste over særlige kriterier 
og betingelser, som europæiske netværk af 
referencecentre skal opfylde; proceduren 
for etablering af europæiske netværk af 
referencecentre. Da der er tale om 
generelle foranstaltninger, der har til 
formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i dette direktiv eller at 
supplere det med nye ikke-væsentlige 
bestemmelser, bør foranstaltningerne 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 5a i afgørelse 
1999/468/EF;

Or. sv

Begrundelse

Afgørelser om sundhedsydelser bør i første instans træffes af medlemsstaterne.
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Forslag til direktiv
Betragtning 46 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46a) Forsikringsmedlemsstaten og 
behandlingsmedlemsstaten bør i et 
forudgående bilateralt samarbejde og i 
samråd med patienten sikre, at der stilles 
passende efterbehandling og støtte til 
rådighed i den ene eller den anden 
medlemsstat efter den godkendte 
lægebehandling, og at der stilles klare 
oplysninger om 
efterbehandlingsmuligheder og 
omkostninger til rådighed for patienterne.
Med henblik herpå bør medlemsstaterne 
træffe foranstaltninger for at sikre, at:
a) de nødvendige oplysninger om 
sundhedsydelser og sociale ydelser 
overføres under fornøden hensyntagen til 
patientoplysningernes fortrolige karakter 
b) professionelle inden for sundheds- og 
socialplejen i begge lande kan henvende 
sig til hinanden for at sikre den 
kvalitetsmæssigt bedste behandling og 
efterbehandling (herunder social støtte) 
for patienten.

Or. en
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