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Amendement 116
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) De patiënt kan het mechanisme 
kiezen waaraan hij de voorkeur geeft, 
maar wanneer de toepassing van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 gunstiger 
voor hem is, mogen de door die 
verordening gewaarborgde rechten hem 
in geen geval worden onthouden.

Schrappen

Or. es

Motivering

Als er verschillen zijn tussen de rechten van grensoverschrijdende patiënten en de rechten die 
in de andere betrokken landen gelden, kan dit tot interne spanningen en een tweeledig stelsel 
leiden. 

Amendement 117
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) De patiënt kan het mechanisme 
kiezen waaraan hij de voorkeur geeft, 
maar wanneer de toepassing van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 gunstiger 
voor hem is, mogen de door die 
verordening gewaarborgde rechten hem 
in geen geval worden onthouden.

Schrappen

Or. es
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Motivering

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 
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.

Amendement 118
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) De patiënt kan het mechanisme 
kiezen waaraan hij de voorkeur geeft, 
maar wanneer de toepassing van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 gunstiger 
voor hem is, mogen de door die 
verordening gewaarborgde rechten hem 
in geen geval worden onthouden.

Schrappen

Or. en

Motivering

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.
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Amendement 119
Anne Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) De patiënt kan het mechanisme 
kiezen waaraan hij de voorkeur geeft, 
maar wanneer de toepassing van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 gunstiger 
voor hem is, mogen de door die 
verordening gewaarborgde rechten hem in 
geen geval worden onthouden.

(23) Wanneer de toepassing van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 gunstiger 
voor de patiënt is, mogen de door die 
verordening gewaarborgde rechten hem in 
geen geval worden onthouden.

Or. fr

Motivering

In theorie en in principe moet de patiënt een dergelijke keuze kunnen maken, maar in de 
praktijk zou er dan voor moeten worden gezorgd dat steeds volledig bijgewerkte informatie 
beschikbaar is, wat ondoenlijk is. Deze keuzemogelijkheid is dus een illusie omdat de patiënt 
niet in staat is met kennis van zaken te beslissen.

Amendement 120
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De patiënt mag in geen geval 
financieel voordeel hebben van de in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg
en de vergoeding van de kosten moet 
bijgevolg beperkt zijn tot de feitelijke 
kosten van de ontvangen gezondheidszorg.

(24) De patiënt mag in geen geval 
financieel voordeel hebben van de in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
of aangekochte goederen die kaderen in 
gezondheidszorg. Bijgevolg moet de 
vergoeding van de kosten beperkt zijn tot 
de feitelijk gedane kosten.

Or. nl
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Motivering

De richtlijn  heeft niet alleen betrekking op dienstverlening maar ook op de aankoop van 
goederen in het kader van grensoverschrijdende gezondheidszorg. Verder wordt deze 
overweging beter geformuleerd.

Amendement 121
Maria Berger

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De patiënt mag in geen geval 
financieel voordeel hebben van de in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
en de vergoeding van de kosten moet 
bijgevolg beperkt zijn tot de feitelijke 
kosten van de ontvangen gezondheidszorg.

(24) De patiënt mag in geen geval 
financieel voordeel hebben van de in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
en de vergoeding van de kosten moet 
bijgevolg beperkt zijn tot de feitelijke 
kosten van de ontvangen gezondheidszorg.
De lidstaten moeten echter ook andere 
met de gezondheidszorg samenhangende 
kosten voor hun rekening nemen,
bijvoorbeeld voor de therapeutische 
behandeling.

Or. de

Amendement 122
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De patiënt mag in geen geval 
financieel voordeel hebben van de in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
en de vergoeding van de kosten moet 
bijgevolg beperkt zijn tot de feitelijke 
kosten van de ontvangen gezondheidszorg.

(24) De patiënt mag in geen geval 
financieel voordeel hebben van de in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
en de vergoeding van de kosten moet 
bijgevolg beperkt zijn tot de feitelijke 
kosten van de ontvangen gezondheidszorg. 
De lidstaten kunnen beslissen om andere, 
daarmee samenhangende kosten, zoals 
reis- en verblijfskosten en kosten van 
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therapeutische behandeling, te vergoeden, 
mits de totale kosten niet hoger zijn dan 
het bedrag dat in de lidstaat van 
aansluiting zou worden vergoed.

Or. en

Motivering

Om het patiënten makkelijker te maken zich in het buitenland te laten behandelen, moeten de 
lidstaten onder meer ook de reis- en verblijfskosten kunnen vergoeden.

Amendement 123
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Deze richtlijn heeft evenmin tot doel 
patiënten recht te geven op vergoeding van 
de kosten van behandeling in een andere 
lidstaat wanneer de wetgeving van de 
lidstaat van aansluiting van de patiënt niet 
in een dergelijke behandeling voorziet. 
Ook belet deze richtlijn de lidstaten niet 
hun regeling voor verstrekkingen 
overeenkomstig de bepalingen ervan uit te 
breiden tot in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg.

(25) Deze richtlijn heeft evenmin tot doel 
patiënten recht te geven op vergoeding van 
de kosten van behandeling of aankoop van 
een goed dat kadert in gezondheidszorg in 
een andere lidstaat wanneer de wetgeving 
van de lidstaat van aansluiting van de 
patiënt niet in een dergelijke behandeling 
of goed voorziet. Ook belet deze richtlijn 
de lidstaten niet hun regeling voor 
verstrekkingen en goederen
overeenkomstig de bepalingen ervan uit te 
breiden tot in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg of goed.

Or. nl

Motivering

De richtlijn  heeft niet alleen betrekking op dienstverlening maar ook op de aankoop van 
goederen in het kader van grensoverschrijdende gezondheidszorg.  Verder wordt deze 
overweging beter geformuleerd.
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Amendement 124
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Deze richtlijn heeft evenmin tot doel 
patiënten recht te geven op vergoeding van 
de kosten van behandeling in een andere 
lidstaat wanneer de wetgeving van de 
lidstaat van aansluiting van de patiënt niet 
in een dergelijke behandeling voorziet. 
Ook belet deze richtlijn de lidstaten niet 
hun regeling voor verstrekkingen 
overeenkomstig de bepalingen ervan uit te 
breiden tot in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg.

(25) Deze richtlijn heeft evenmin tot doel 
patiënten recht te geven op vergoeding van 
de kosten van behandeling in een andere 
lidstaat wanneer de wetgeving van de 
lidstaat van aansluiting van de patiënt niet 
in een dergelijke behandeling voorziet, of 
de voorwaarden voor een dergelijk recht 
te wijzigen wanneer deze zijn neergelegd 
in de wetgeving van de lidstaat van 
aansluiting. Ook belet deze richtlijn de 
lidstaten niet hun regeling voor 
verstrekkingen overeenkomstig de 
bepalingen ervan uit te breiden tot in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg.

Or. es

Motivering

Artikel 152 van het EG-Verdrag bepaalt dat de organisatie van gezondheidsdiensten een zaak 
van de lidstaten is.

Amendement 125
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Deze richtlijn heeft evenmin tot doel 
patiënten recht te geven op vergoeding 
van de kosten van behandeling in een 
andere lidstaat wanneer de wetgeving van 
de lidstaat van aansluiting van de patiënt 
niet in een dergelijke behandeling 
voorziet. Ook belet deze richtlijn de 
lidstaten niet hun regeling voor 

(25) In deze richtlijn wordt erkend dat het 
recht op behandeling niet altijd op 
nationaal niveau door de lidstaten wordt 
vastgesteld en dat lidstaten hun eigen 
stelsels van gezondheidszorg en sociale 
zekerheid zodanig mogen inrichten dat 
het recht op behandeling op het regionale 
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verstrekkingen overeenkomstig de 
bepalingen ervan uit te breiden tot in een 
andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg.

of lokale niveau wordt bepaald.

Or. en

Motivering

Dit amendement wordt ingediend om rekening te houden met stelsels van gezondheidszorg die 
niet op nationaal niveau zijn georganiseerd.

Amendement 126
John Bowis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Deze richtlijn heeft evenmin tot doel 
patiënten recht te geven op vergoeding van 
de kosten van behandeling in een andere 
lidstaat wanneer de wetgeving van de 
lidstaat van aansluiting van de patiënt niet 
in een dergelijke behandeling voorziet. 
Ook belet deze richtlijn de lidstaten niet 
hun regeling voor verstrekkingen 
overeenkomstig de bepalingen ervan uit te 
breiden tot in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg.

(25) Deze richtlijn heeft evenmin tot doel 
patiënten recht te geven op vergoeding van 
de kosten van behandeling in een andere 
lidstaat wanneer de wetgeving van de 
lidstaat van aansluiting van de patiënt niet 
in een dergelijke behandeling voorziet. 
Ook belet deze richtlijn de lidstaten niet 
hun regeling voor verstrekkingen 
overeenkomstig de bepalingen ervan uit te 
breiden tot in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg. In deze richtlijn wordt 
erkend dat het recht op behandeling niet 
altijd op nationaal niveau door de 
lidstaten wordt vastgesteld en dat lidstaten 
hun eigen stelsels van gezondheidszorg en 
sociale zekerheid zodanig mogen 
inrichten dat het recht op behandeling op 
het regionale of lokale niveau wordt 
bepaald.

Or. en

Motivering

De stelsels en procedures voor het vaststellen van rechten verschillen tussen de lidstaten, wat 
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in de tekst tot uiting moet komen.

Amendement 127
Iles Braghetto

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) In deze richtlijn wordt erkend dat 
het recht op behandeling niet altijd op 
nationaal niveau door de lidstaten wordt 
vastgesteld en dat niet alle lidstaten 
beschikken over een vaste lijst van de 
diensten die zij al dan niet verlenen. De 
lidstaten moeten het recht houden om hun 
eigen stelsel voor de gezondheidszorg en 
sociale zekerheid zodanig in te richten dat 
de beschikbaarheid van en het recht op 
behandeling op regionaal of lokaal niveau 
kan worden vastgesteld.

Or. en

Motivering

In een aantal gezondheidszorgstelsels bestaan er geen nationale criteria voor toegang tot 
bepaalde behandelingen en geen vast “zorgpakket” waarop alle verzekerden automatisch 
recht hebben. In deze richtlijn moet ten volle worden erkend dat de planning en financiering 
van het gezondheidszorgstelsel in sommige lidstaten berust op subnationale 
besluitvormingsprocedures.

Amendement 128
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Deze richtlijn voorziet niet in de 
overdracht van socialezekerheidsrechten 
tussen lidstaten of andere coördinatie van 

Schrappen
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socialezekerheidsregelingen. De 
bepalingen betreffende voorafgaande 
toestemming en de vergoeding van de 
kosten van in een andere lidstaat 
verleende gezondheidszorg dienen 
uitsluitend om de vrijheid om 
gezondheidszorg te verlenen voor zowel 
patiënten als zorgaanbieders te 
waarborgen en ongerechtvaardigde 
belemmeringen voor die fundamentele 
vrijheid in de lidstaat van aansluiting van 
de patiënt weg te nemen. De verschillen 
van de nationale gezondheidszorgstelsels 
en de verantwoordelijkheden van de 
lidstaten voor de organisatie en 
verstrekking van gezondheidsdiensten en 
geneeskundige verzorging, worden door 
deze richtlijn bijgevolg volledig 
geëerbiedigd.

Or. es

Motivering

In lidstaten met een openbaar gezondheidsstelsel heeft de patiënt misschien geen totale 
keuzevrijheid, maar dient hij zich te houden aan de door de overheid toegepaste 
verstrekkingsregels. Dit is niet het geval als de verstrekker van de dienst in particulier bezit 
is. 

Amendement 129
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Deze richtlijn voorziet niet in de 
overdracht van socialezekerheidsrechten 
tussen lidstaten of andere coördinatie van 
socialezekerheidsregelingen. De 
bepalingen betreffende voorafgaande 
toestemming en de vergoeding van de 
kosten van in een andere lidstaat 
verleende gezondheidszorg dienen 

Schrappen



PE418.320v01-00 12/77 AM\763902NL.doc

NL

uitsluitend om de vrijheid om 
gezondheidszorg te verlenen voor zowel 
patiënten als zorgaanbieders te 
waarborgen en ongerechtvaardigde 
belemmeringen voor die fundamentele 
vrijheid in de lidstaat van aansluiting van 
de patiënt weg te nemen. De verschillen 
van de nationale gezondheidszorgstelsels 
en de verantwoordelijkheden van de 
lidstaten voor de organisatie en 
verstrekking van gezondheidsdiensten en 
geneeskundige verzorging, worden door 
deze richtlijn bijgevolg volledig 
geëerbiedigd.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 130
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Deze richtlijn voorziet niet in de 
overdracht van socialezekerheidsrechten 
tussen lidstaten of andere coördinatie van 
socialezekerheidsregelingen. De 
bepalingen betreffende voorafgaande 
toestemming en de vergoeding van de 
kosten van in een andere lidstaat 
verleende gezondheidszorg dienen 
uitsluitend om de vrijheid om 

(26) Deze richtlijn voorziet niet in de 
overdracht van socialezekerheidsrechten 
tussen lidstaten of andere coördinatie van 
socialezekerheidsregelingen. De 
verschillen van de nationale 
gezondheidszorgstelsels en de 
verantwoordelijkheden van de lidstaten 
voor de organisatie en verstrekking van 
gezondheidsdiensten en geneeskundige 
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gezondheidszorg te verlenen voor zowel 
patiënten als zorgaanbieders te 
waarborgen en ongerechtvaardigde 
belemmeringen voor die fundamentele 
vrijheid in de lidstaat van aansluiting van 
de patiënt weg te nemen. De verschillen 
van de nationale gezondheidszorgstelsels 
en de verantwoordelijkheden van de 
lidstaten voor de organisatie en 
verstrekking van gezondheidsdiensten en 
geneeskundige verzorging, worden door 
deze richtlijn bijgevolg volledig 
geëerbiedigd.

verzorging, worden door deze richtlijn ook
volledig geëerbiedigd.

Or. en

Motivering

Dit amendement heeft ten doel deze overweging beter te laten aansluiten bij het artikel over 
voorafgaande toestemming. 

Amendement 131
Claude Turmes, Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Deze richtlijn voorziet niet in de 
overdracht van socialezekerheidsrechten 
tussen lidstaten of andere coördinatie van 
socialezekerheidsregelingen. De 
bepalingen betreffende voorafgaande 
toestemming en de vergoeding van de 
kosten van in een andere lidstaat 
verleende gezondheidszorg dienen 
uitsluitend om de vrijheid om 
gezondheidszorg te verlenen voor zowel 
patiënten als zorgaanbieders te 
waarborgen en ongerechtvaardigde 
belemmeringen voor die fundamentele 
vrijheid in de lidstaat van aansluiting van 
de patiënt weg te nemen. De verschillen 
van de nationale gezondheidszorgstelsels 

(26) Deze richtlijn voorziet niet in de 
overdracht van socialezekerheidsrechten 
tussen lidstaten of andere coördinatie van 
socialezekerheidsregelingen. De 
verschillen van de nationale 
gezondheidszorgstelsels en de 
verantwoordelijkheden van de lidstaten 
voor de organisatie en verstrekking van 
gezondheidsdiensten en geneeskundige 
verzorging, worden door deze richtlijn 
bijgevolg volledig geëerbiedigd.
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en de verantwoordelijkheden van de 
lidstaten voor de organisatie en 
verstrekking van gezondheidsdiensten en 
geneeskundige verzorging, worden door 
deze richtlijn bijgevolg volledig 
geëerbiedigd.

Or. en

Amendement 132
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Deze richtlijn voorziet niet in de 
overdracht van socialezekerheidsrechten 
tussen lidstaten of andere coördinatie van 
socialezekerheidsregelingen. De 
bepalingen betreffende voorafgaande 
toestemming en de vergoeding van de 
kosten van in een andere lidstaat 
verleende gezondheidszorg dienen 
uitsluitend om de vrijheid om 
gezondheidszorg te verlenen voor zowel 
patiënten als zorgaanbieders te 
waarborgen en ongerechtvaardigde 
belemmeringen voor die fundamentele 
vrijheid in de lidstaat van aansluiting van 
de patiënt weg te nemen. De verschillen 
van de nationale gezondheidszorgstelsels 
en de verantwoordelijkheden van de 
lidstaten voor de organisatie en 
verstrekking van gezondheidsdiensten en 
geneeskundige verzorging, worden door 
deze richtlijn bijgevolg volledig 
geëerbiedigd.

(26) Deze richtlijn voorziet niet in de 
overdracht van socialezekerheidsrechten 
tussen lidstaten of andere coördinatie van 
socialezekerheidsregelingen. De 
verschillen van de nationale 
gezondheidszorgstelsels en de 
verantwoordelijkheden van de lidstaten 
voor de organisatie en verstrekking van 
gezondheidsdiensten en geneeskundige 
verzorging, worden door deze richtlijn 
bijgevolg volledig geëerbiedigd.

Or. en

Motivering

Deze richtlijn heeft ten doel de regels voor de gebruikmaking van gezondheidszorg in het 
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buitenland door individuele patiënten duidelijker te maken en niet om het vrije verkeer van 
diensten te versoepelen.

Amendement 133
Åsa Westlund

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Uit hoofde van deze richtlijn hebben 
patiënten recht op alle geneesmiddelen 
waarvoor in de lidstaat waar de 
gezondheidszorg wordt verleend een 
vergunning voor het in de handel brengen 
is afgegeven, ook als in de lidstaat van 
aansluiting voor dat geneesmiddel geen 
vergunning voor het in de handel brengen 
is afgegeven, aangezien dit een onmisbaar 
aspect is om in een andere lidstaat een 
doeltreffende behandeling te kunnen 
krijgen.

Schrappen

Or. sv

Amendement 134
Stefano Zappalà

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Uit hoofde van deze richtlijn hebben 
patiënten recht op alle geneesmiddelen 
waarvoor in de lidstaat waar de 
gezondheidszorg wordt verleend een 
vergunning voor het in de handel brengen 
is afgegeven, ook als in de lidstaat van 
aansluiting voor dat geneesmiddel geen 
vergunning voor het in de handel brengen 
is afgegeven, aangezien dit een onmisbaar 
aspect is om in een andere lidstaat een 
doeltreffende behandeling te kunnen 

(27) Uit hoofde van deze richtlijn hebben 
patiënten in de lidstaat waar de 
gezondheidszorg wordt verleend recht op 
alle geneesmiddelen waarvoor in de 
lidstaat waar de gezondheidszorg wordt 
verleend een vergunning voor het in de 
handel brengen is afgegeven, ook als in de 
lidstaat van aansluiting voor dat 
geneesmiddel geen vergunning voor het in 
de handel brengen is afgegeven, aangezien 
dit een onmisbaar aspect is om in een 
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krijgen. andere lidstaat een doeltreffende 
behandeling te kunnen krijgen.

Or. en

Motivering

De formulering kan zo worden opgevat dat de patiënt in bepaalde gevallen het recht heeft om 
in de lidstaat van aansluiting een niet-toegestaan product te ontvangen. Dit zou in strijd zijn 
met het bepaalde in artikel 14, lid 1 inzake erkenning van in een andere lidstaat verstrekte 
recepten (dat alleen geldt voor producten die op de markt mogen worden gebracht in de 
lidstaat waar het recept is afgegeven) en het zou in ieder geval een verandering van de EU-
geneesmiddelenwetgeving noodzakelijk maken (artikel 6 van Richtlijn 2001/83). 

Amendement 135
Thomas Ulmer, Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Uit hoofde van deze richtlijn hebben 
patiënten recht op alle geneesmiddelen 
waarvoor in de lidstaat waar de 
gezondheidszorg wordt verleend een 
vergunning voor het in de handel brengen 
is afgegeven, ook als in de lidstaat van 
aansluiting voor dat geneesmiddel geen 
vergunning voor het in de handel brengen 
is afgegeven, aangezien dit een onmisbaar 
aspect is om in een andere lidstaat een
doeltreffende behandeling te kunnen 
krijgen.

(27) Uit hoofde van deze richtlijn hebben 
patiënten in de lidstaat waar de 
gezondheidszorg wordt verleend recht op 
alle geneesmiddelen waarvoor in die
lidstaat een vergunning voor het in de 
handel brengen is afgegeven, ook als in de 
lidstaat van aansluiting voor dat 
geneesmiddel geen vergunning voor het in 
de handel brengen is afgegeven, aangezien 
dit een onmisbaar aspect is om in een 
andere lidstaat deze doeltreffende 
behandeling te kunnen krijgen.

Or. de

Motivering

Artikel 6 van Richtlijn 2001/83/EG bepaalt dat geneesmiddelen in een lidstaat slechts in de 
handel mogen worden gebracht wanneer daarvoor een vergunning is afgegeven. Verreweg de 
meeste geneesmiddelen worden nog steeds op grond van een nationaal afgegeven vergunning 
in de handel gebracht en niet op grond van een communautaire vergunning krachtens 
Verordening (EG) 726/2004. Het moet duidelijk worden gemaakt dat de eis dat in de lidstaat 
van behandeling een vergunning afgegeven is, niet mag worden omzeild.
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Amendement 136
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Uit hoofde van deze richtlijn hebben 
patiënten recht op alle geneesmiddelen 
waarvoor in de lidstaat waar de 
gezondheidszorg wordt verleend een 
vergunning voor het in de handel brengen 
is afgegeven, ook als in de lidstaat van 
aansluiting voor dat geneesmiddel geen
vergunning voor het in de handel brengen 
is afgegeven, aangezien dit een onmisbaar 
aspect is om in een andere lidstaat een 
doeltreffende behandeling te kunnen 
krijgen.

(27) Uit hoofde van deze richtlijn hebben 
patiënten recht op alle geneesmiddelen 
waarvoor in de lidstaat waar de 
gezondheidszorg wordt verleend een 
vergunning voor het in de handel brengen 
is afgegeven, ook als in de lidstaat van 
aansluiting voor dat geneesmiddel geen 
vergunning voor het in de handel brengen 
is afgegeven, aangezien dit een onmisbaar 
aspect is om in een andere lidstaat een 
doeltreffende behandeling te kunnen 
krijgen. Dit geldt onverminderd  het 
vermogen van lidstaten om hun eigen 
stelsels van gezondheidszorg en sociale 
zekerheid in te richten, en de regels die in 
de lidstaat van aansluiting gelden voor de 
vergoeding van geneesmiddelen.

Or. en

Motivering

Dit amendement dient ertoe duidelijk te maken dat de lidstaat van aansluiting niet verplicht is 
een vergoeding te geven als patiënten in de lidstaat van behandeling een geneesmiddel 
ontvangen dat in de lidstaat van aansluiting niet is toegestaan.

Amendement 137
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) De lidstaten mogen ook voor patiënten 
die zich in een andere lidstaat willen laten 

(28) De lidstaten mogen ook voor patiënten 
die zich in een andere lidstaat willen laten 
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behandelen, algemene voorwaarden, 
behandelingscriteria en wettelijke en 
administratieve formele eisen aan de 
ontvangst van gezondheidszorg en de 
vergoeding van de kosten daarvan blijven 
stellen, mits deze voorwaarden 
noodzakelijk zijn, in redelijke verhouding 
staan tot het doel en niet discretionair en 
discriminerend zijn; zo kunnen zij 
verlangen dat de patiënten een huisarts 
raadplegen alvorens een specialist te 
consulteren of intramurale zorg te 
ontvangen. Het is daarom passend te 
verlangen dat deze algemene voorwaarden 
en formele eisen op objectieve, 
transparante en niet-discriminerende wijze 
worden toegepast, vooraf bekend zijn, 
primair op medische overwegingen 
berusten en voor patiënten die zich in een 
andere lidstaat willen laten behandelen 
geen extra belasting vormen ten opzichte 
van patiënten die in hun lidstaat van 
aansluiting worden behandeld, en dat de 
beslissingen zo snel mogelijk worden 
genomen. Dit laat de rechten van de 
lidstaten om criteria of voorwaarden inzake 
voorafgaande toestemming vast te stellen 
voor patiënten die zich in hun lidstaat van 
aansluiting willen laten behandelen, 
onverlet.

behandelen, algemene voorwaarden, 
behandelingscriteria en wettelijke en 
administratieve formele eisen aan de 
ontvangst van gezondheidszorg en de 
vergoeding van de kosten daarvan blijven 
stellen, mits deze voorwaarden 
noodzakelijk zijn, in redelijke verhouding 
staan tot het doel en niet discretionair en 
discriminerend zijn; zo kunnen zij 
verlangen dat de patiënten een huisarts 
raadplegen alvorens een specialist te 
consulteren of intramurale zorg te 
ontvangen. Het is daarom passend te 
verlangen dat deze algemene voorwaarden 
en formele eisen op objectieve, 
transparante en niet-discriminerende wijze 
worden toegepast, vooraf bekend zijn, 
primair op medische overwegingen 
berusten en voor patiënten die zich in een 
andere lidstaat willen laten behandelen 
geen extra belasting vormen ten opzichte 
van patiënten die in hun lidstaat van 
aansluiting worden behandeld, en dat de 
beslissingen zo snel mogelijk worden 
genomen. Dit laat de rechten van de 
lidstaten om criteria of voorwaarden inzake 
uitzonderingen op voorafgaande 
toestemming vast te stellen voor patiënten 
die zich in hun lidstaat van aansluiting 
willen laten behandelen, onverlet.

Or. nl

Motivering

Gevolg van aanpassing van artikel 8, lid 3.
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Amendement 138
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Alle soorten gezondheidszorg die 
overeenkomstig deze richtlijn niet als 
intramurale zorg worden beschouwd, 
moeten als extramurale zorg worden 
beschouwd. Gezien de rechtspraak van het 
Hof van Justitie inzake het vrije verkeer 
van diensten is het passend dat geen 
voorafgaande toestemming wordt verlangd 
voor de vergoeding van de kosten van in 
een andere lidstaat verstrekte extramurale 
zorg door het wettelijk 
socialezekerheidsstelsel van een lidstaat 
van aansluiting. Voor zover de vergoeding 
van deze zorg binnen de grenzen van de 
dekking van de ziektekostenregeling in de 
lidstaat van aansluiting blijft, zal het 
ontbreken van een eis van voorafgaande 
toestemming het financiële evenwicht van 
de socialezekerheidsregelingen niet 
aantasten.

(29) Alle soorten gezondheidszorg die 
overeenkomstig deze richtlijn en de 
wetgeving van de lidstaat van aansluiting
niet als intramurale zorg worden 
beschouwd, moeten als extramurale zorg 
worden beschouwd. Gezien de rechtspraak
van het Hof van Justitie inzake het vrije 
verkeer van diensten is het passend dat 
geen voorafgaande toestemming wordt 
verlangd voor de vergoeding van de kosten 
van in een andere lidstaat verstrekte 
extramurale zorg door het wettelijk 
socialezekerheidsstelsel van een lidstaat 
van aansluiting. Elke verstrekking van 
extramurale zorg in een andere lidstaat 
moet door de patiënt echter worden 
medegedeeld aan de 
socialezekerheidsinstantie van de lidstaat 
van aansluiting, waarbij een verklaring 
ingediend moet worden dat de patiënt 
vóór zijn vertrek naar de andere lidstaat 
waar de zorg verstrekt zal worden, alle 
noodzakelijke informatie heeft ontvangen. 
Dit geldt onverminderd het beginsel van 
automatische toestemming voor 
extramurale zorg.

Or. fr

Motivering

Naast het stelsel van voorafgaande toestemming dat de lidstaten van aansluiting kunnen 
invoeren voor intramurale en gespecialiseerde zorg, dient er ook een stelsel van 
voorafgaande verklaring te kunnen worden ingevoerd. De vergoeding kan door de lidstaat 
van aansluiting niet worden geweigerd in het kader van deze procedure, die enkel zeker moet 
stellen dat de patiënt alle informatie heeft gekregen die hij nodig heeft.
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Amendement 139
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Er is geen voor alle 
gezondheidsstelsels van de Gemeenschap 
geldende definitie van “intramurale 
zorg”, en de uiteenlopende interpretaties 
van dit begrip kunnen dan ook een 
hinderpaal vormen voor de vrijheid van 
patiënten om gezondheidszorg te 
ontvangen. Om die hinderpaal weg te 
nemen moet een communautaire definitie 
van intramurale zorg worden vastgesteld. 
Intramurale zorg is over het algemeen 
zorg waarbij de patiënt 
overnachtingsaccommodatie moet worden 
geboden. Het kan echter passend zijn 
bepaalde andere soorten gezondheidszorg 
ook onder de regeling voor intramurale 
zorg te laten vallen, indien voor die 
gezondheidszorg zeer gespecialiseerde en 
kostenintensieve medische infrastructuur 
of apparatuur vereist is (bv. technologisch 
geavanceerde scanners voor diagnostiek) 
of indien aan de behandeling een 
bijzonder risico voor de patiënt of voor de 
bevolking verbonden is (bv. behandeling 
van ernstige infectieziekten). De 
Commissie moet via de comitéprocedure 
een specifieke lijst van dergelijke 
behandelingen vaststellen, die regelmatig 
wordt bijgewerkt.

(30) De definitie van “intramurale zorg” 
moet onder de wettelijke bevoegdheid van 
de lidstaten blijven vallen.  Zo wordt 
ervoor gezorgd dat nieuwe vakkennis via 
gekwalificeerde mededinging in het 
systeem wordt opgenomen (het overnemen 
van steeds complexere taken door 
geavanceerde technologie, bijvoorbeeld 
operaties in ambulante zorg, blijft zo 
mogelijk). Het onderscheid tussen 
intramurale en extramurale zorg wordt 
dan gemaakt op grond van de normale 
behandelingspraktijk in het land van 
verstrekking. Als er aanzienlijke 
verschillen in de grensoverschrijdende 
patiëntenpopulatie optreden heeft de 
Commissie onmiddellijk het recht 
corrigerend op te treden via een op te 
richten orgaan.

Or. de
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Amendement 140
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Er is geen voor alle 
gezondheidsstelsels van de Gemeenschap 
geldende definitie van “intramurale zorg”, 
en de uiteenlopende interpretaties van dit 
begrip kunnen dan ook een hinderpaal 
vormen voor de vrijheid van patiënten om 
gezondheidszorg te ontvangen. Om die 
hinderpaal weg te nemen moet een 
communautaire definitie van intramurale 
zorg worden vastgesteld. Intramurale zorg 
is over het algemeen zorg waarbij de 
patiënt overnachtingsaccommodatie moet 
worden geboden. Het kan echter passend 
zijn bepaalde andere soorten 
gezondheidszorg ook onder de regeling 
voor intramurale zorg te laten vallen, 
indien voor die gezondheidszorg zeer 
gespecialiseerde en kostenintensieve 
medische infrastructuur of apparatuur 
vereist is (bv. technologisch geavanceerde 
scanners voor diagnostiek) of indien aan de 
behandeling een bijzonder risico voor de 
patiënt of voor de bevolking verbonden is 
(bv. behandeling van ernstige 
infectieziekten). De Commissie moet via 
de comitéprocedure een specifieke lijst van 
dergelijke behandelingen vaststellen, die 
regelmatig wordt bijgewerkt.

(30) Er is geen voor alle 
gezondheidsstelsels van de Gemeenschap 
geldende algemene definitie van 
"intramurale zorg", en de uiteenlopende 
interpretaties van dit begrip kunnen dan 
ook een hinderpaal vormen voor de 
vrijheid van patiënten om gezondheidszorg 
te ontvangen. Om die hinderpaal weg te 
nemen moeten algemene definities van 
intramurale zorg en gespecialiseerde zorg
worden vastgesteld. Intramurale zorg is 
over het algemeen zorg waarbij de patiënt 
overnachtingsaccommodatie moet worden 
geboden. Het is passend bepaalde andere 
soorten gezondheidszorg ook onder de 
regeling voor intramurale zorg te laten 
vallen, indien voor die gezondheidszorg 
zeer gespecialiseerde en kostenintensieve 
medische infrastructuur of apparatuur 
vereist is (bv. technologisch geavanceerde 
scanners voor diagnostiek) of indien aan de 
behandeling een bijzonder risico voor de 
patiënt of voor de bevolking verbonden is 
(bv. behandeling van ernstige 
infectieziekten). Elke lidstaat van 
aansluiting stelt een lijst vast van 
dergelijke behandelingen die door hun 
socialezekerheidsstelsel worden vergoed.
Deze lijst wordt openbaar gemaakt en 
mag geen onevenredige belemmering 
vormen.

Or. fr

Motivering

Daar in het oorspronkelijke voorstel wordt erkend dat er verschillen tussen de lidstaten zijn 
ten aanzien van de vraag of bepaalde behandelingen door het socialezekerheidsstelsel moeten 
worden vergoed, lijkt het niet juist dat de lijst van intramurale behandelingen via de 
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comitologieprocedure wordt vastgesteld, temeer daar dit ingevolge het subsidiariteitsbeginsel
tot de strikte bevoegdheid van de lidstaten behoort. Er moeten echter wel gemeenschappelijke 
criteria worden vastgesteld.

Amendement 141
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Er is geen voor alle 
gezondheidsstelsels van de Gemeenschap 
geldende definitie van “intramurale zorg”, 
en de uiteenlopende interpretaties van dit 
begrip kunnen dan ook een hinderpaal 
vormen voor de vrijheid van patiënten om 
gezondheidszorg te ontvangen. Om die 
hinderpaal weg te nemen moet een 
communautaire definitie van intramurale 
zorg worden vastgesteld. Intramurale zorg 
is over het algemeen zorg waarbij de 
patiënt overnachtingsaccommodatie moet 
worden geboden. Het kan echter passend 
zijn bepaalde andere soorten 
gezondheidszorg ook onder de regeling 
voor intramurale zorg te laten vallen, 
indien voor die gezondheidszorg zeer 
gespecialiseerde en kostenintensieve 
medische infrastructuur of apparatuur 
vereist is (bv. technologisch geavanceerde 
scanners voor diagnostiek) of indien aan de 
behandeling een bijzonder risico voor de 
patiënt of voor de bevolking verbonden is 
(bv. behandeling van ernstige 
infectieziekten). De Commissie moet via 
de comitéprocedure een specifieke lijst 
van dergelijke behandelingen vaststellen, 
die regelmatig wordt bijgewerkt.

(30) Er is geen voor alle 
gezondheidsstelsels van de Gemeenschap 
geldende definitie van “intramurale zorg".
Het is de verantwoordelijkheid van de 
lidstaten om deze definities vast te stellen.
Intramurale zorg is over het algemeen zorg 
waarbij de patiënt 
overnachtingsaccommodatie moet worden 
geboden. Het kan echter passend zijn 
bepaalde andere soorten gezondheidszorg 
ook onder de regeling voor intramurale 
zorg te laten vallen, indien voor die 
gezondheidszorg zeer gespecialiseerde en 
kostenintensieve medische infrastructuur of 
apparatuur vereist is (bv. technologisch 
geavanceerde scanners voor diagnostiek) 
of indien aan de behandeling een bijzonder 
risico voor de patiënt of voor de bevolking 
verbonden is (bv. behandeling van ernstige 
infectieziekten). De definitie kan zich ook 
uitstrekken tot behandelingen die volgens 
de zorgconcepten van de betreffende 
lidstaat van aansluiting om andere 
redenen een geplande infrastructuur 
veronderstellen.

Or. de
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Motivering

Dit amendement komt overeen met het amendement van dezelfde indiener op artikel 8, lid 1. 
De voorgestelde definitie van intramurale en gespecialiseerde zorg is te eng. In Duitsland zou 
de definitie niet gelden voor gedeeltelijk intramurale of ambulante ziekenhuisbehandelingen 
noch voor de behandeling van psychiatrische patiënten in dagklinieken.  De bevoegdheid om 
planmatige intramurale zorg te definiëren ligt uitsluitend bij de lidstaten.

Amendement 142
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Er is geen voor alle 
gezondheidsstelsels van de Gemeenschap 
geldende definitie van “intramurale zorg”, 
en de uiteenlopende interpretaties van dit 
begrip kunnen dan ook een hinderpaal 
vormen voor de vrijheid van patiënten om 
gezondheidszorg te ontvangen. Om die 
hinderpaal weg te nemen moet een 
communautaire definitie van intramurale 
zorg worden vastgesteld. Intramurale zorg 
is over het algemeen zorg waarbij de 
patiënt overnachtingsaccommodatie moet 
worden geboden. Het kan echter passend 
zijn bepaalde andere soorten 
gezondheidszorg ook onder de regeling 
voor intramurale zorg te laten vallen, 
indien voor die gezondheidszorg zeer 
gespecialiseerde en kostenintensieve 
medische infrastructuur of apparatuur 
vereist is (bv. technologisch geavanceerde 
scanners voor diagnostiek) of indien aan de 
behandeling een bijzonder risico voor de 
patiënt of voor de bevolking verbonden is 
(bv. behandeling van ernstige 
infectieziekten). De Commissie moet via 
de comitéprocedure een specifieke lijst 
van dergelijke behandelingen vaststellen, 
die regelmatig wordt bijgewerkt.

(30) Er is geen voor alle 
gezondheidsstelsels van de Gemeenschap 
geldende definitie van “intramurale zorg”, 
en de uiteenlopende interpretaties van dit 
begrip kunnen dan ook een hinderpaal 
vormen voor de vrijheid van patiënten om 
gezondheidszorg te ontvangen. Om die 
hinderpaal weg te nemen moet een 
communautaire definitie van intramurale 
zorg worden vastgesteld. Intramurale zorg 
is over het algemeen zorg waarbij de 
patiënt overnachtingsaccommodatie moet 
worden geboden. Het kan echter passend 
zijn bepaalde andere soorten 
gezondheidszorg ook onder de regeling 
voor intramurale zorg te laten vallen, 
indien voor die gezondheidszorg zeer 
gespecialiseerde en kostenintensieve 
medische infrastructuur of apparatuur
vereist is (bv. technologisch geavanceerde 
scanners voor diagnostiek) of indien aan de 
behandeling een bijzonder risico voor de 
patiënt of voor de bevolking verbonden is 
(bv. behandeling van ernstige 
infectieziekten).

Or. en
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Motivering

Dit amendement houdt verband met een ander amendement van dezelfde indiener op artikel 8, 
lid 1. Het feit dat er verschillen in rechten en klinische praktijken bestaan tussen de lidstaten 
betekent dat het bestaan van één enkele communautaire lijst van behandelingen waarvoor 
vooraf toestemming vereist kan worden, voor de patiënten alleen maar verwarrend werkt.

Amendement 143
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Er is geen voor alle 
gezondheidsstelsels van de Gemeenschap 
geldende definitie van “intramurale zorg”, 
en de uiteenlopende interpretaties van dit 
begrip kunnen dan ook een hinderpaal 
vormen voor de vrijheid van patiënten om 
gezondheidszorg te ontvangen. Om die 
hinderpaal weg te nemen moet een 
communautaire definitie van intramurale 
zorg worden vastgesteld. Intramurale zorg 
is over het algemeen zorg waarbij de 
patiënt overnachtingsaccommodatie moet 
worden geboden. Het kan echter passend 
zijn bepaalde andere soorten 
gezondheidszorg ook onder de regeling 
voor intramurale zorg te laten vallen, 
indien voor die gezondheidszorg zeer 
gespecialiseerde en kostenintensieve 
medische infrastructuur of apparatuur 
vereist is (bv. technologisch geavanceerde 
scanners voor diagnostistiek) of indien aan 
de behandeling een bijzonder risico voor 
de patiënt of voor de bevolking verbonden 
is (bv. behandeling van ernstige 
infectieziekten). De Commissie moet via 
de comitéprocedure een specifieke lijst 
van dergelijke behandelingen vaststellen, 
die regelmatig wordt bijgewerkt.

(30) Er is geen voor alle 
gezondheidsstelsels van de Gemeenschap 
geldende definitie van “intramurale zorg”, 
en de uiteenlopende interpretaties van dit 
begrip kunnen dan ook een hinderpaal 
vormen voor de vrijheid van patiënten om 
gezondheidszorg te ontvangen. Om die 
hinderpaal weg te nemen moet een 
communautaire definitie van intramurale 
zorg worden vastgesteld. Intramurale zorg 
is over het algemeen zorg waarbij de 
patiënt overnachtingsaccommodatie moet 
worden geboden. Het kan echter passend 
zijn bepaalde andere soorten 
gezondheidszorg ook onder de regeling 
voor intramurale zorg te laten vallen, 
indien voor die gezondheidszorg zeer 
gespecialiseerde en kostenintensieve 
medische infrastructuur of apparatuur 
vereist is (bv. technologisch geavanceerde 
scanners voor diagnostistiek) of indien aan 
de behandeling een bijzonder risico voor
de patiënt of voor de bevolking verbonden 
is (bv. behandeling van ernstige 
infectieziekten).

Or. en
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Motivering

Krachtens het subsidiariteitsbeginsel moeten de lidstaten zelf beslissen hoe zij intramurale 
zorg in verband met deze richtlijn definiëren.

Amendement 144
Karin Jöns

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Er is geen voor alle 
gezondheidsstelsels van de Gemeenschap 
geldende definitie van “intramurale zorg”, 
en de uiteenlopende interpretaties van dit 
begrip kunnen dan ook een hinderpaal 
vormen voor de vrijheid van patiënten om 
gezondheidszorg te ontvangen. Om die 
hinderpaal weg te nemen moet een 
communautaire definitie van intramurale 
zorg worden vastgesteld. Intramurale zorg 
is over het algemeen zorg waarbij de 
patiënt overnachtingsaccommodatie moet 
worden geboden. Het kan echter passend 
zijn bepaalde andere soorten 
gezondheidszorg ook onder de regeling 
voor intramurale zorg te laten vallen, 
indien voor die gezondheidszorg zeer 
gespecialiseerde en kostenintensieve 
medische infrastructuur of apparatuur 
vereist is (bv. technologisch geavanceerde 
scanners voor diagnostistiek) of indien aan 
de behandeling een bijzonder risico voor 
de patiënt of voor de bevolking verbonden 
is (bv. behandeling van ernstige 
infectieziekten). De Commissie moet via 
de comitéprocedure een specifieke lijst van 
dergelijke behandelingen vaststellen, die 
regelmatig wordt bijgewerkt.

(30) Er is geen voor alle 
gezondheidsstelsels van de Gemeenschap 
geldende definitie van “intramurale zorg”, 
en de uiteenlopende interpretaties van dit 
begrip kunnen dan ook een hinderpaal 
vormen voor de vrijheid van patiënten om 
gezondheidszorg te ontvangen. Om die 
hinderpaal weg te nemen moet een 
communautaire definitie van intramurale 
zorg worden vastgesteld. Intramurale zorg 
is over het algemeen zorg waarbij de 
patiënt overnachtingsaccommodatie moet 
worden geboden. Het kan echter passend 
zijn bepaalde andere soorten 
gezondheidszorg ook onder de regeling 
voor intramurale zorg te laten vallen, 
indien voor die gezondheidszorg zeer 
gespecialiseerde en kostenintensieve 
medische infrastructuur of apparatuur 
vereist is (bv. technologisch geavanceerde 
scanners voor diagnostistiek) of indien aan 
de behandeling een bijzonder risico voor 
de patiënt of voor de bevolking verbonden 
is (bv. behandeling van ernstige 
infectieziekten). De lidstaten stellen zelf
een nationale lijst van dergelijke 
behandelingen vast, die regelmatig wordt 
bijgewerkt.

Or. de
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Motivering

De vaststelling voor de hele EU van één enkele lijst van behandelingen die als intramurale 
zorg gelden, houdt geen rekening met de nationale gezondheidsstelsels en de verschillende 
verrichtingen die daaronder vallen. Een dergelijke lijst zou in strijd met het 
subsidiariteitsbeginsel zijn.

Amendement 145
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) De beschikbare gegevens wijzen erop 
dat de toepassing van de beginselen van 
het vrije verkeer op het gebruik van 
gezondheidszorg in een andere lidstaat 
binnen de grenzen van de door de 
wettelijke ziektekostenverzekeringregeling 
van de lidstaat van aansluiting 
gewaarborgde dekking, de 
gezondheidsstelsels van de lidstaten en de 
betaalbaarheid van hun 
socialezekerheidsstelsels niet zal 
aantasten. Het Hof van Justitie heeft 
echter erkend dat niet uitgesloten kan 
worden dat een ernstige aantasting van 
het financiële evenwicht van het 
socialezekerheidsstelsel en de doelstelling 
een evenwichtige en voor eenieder 
toegankelijke verzorging door artsen en 
ziekenhuizen in stand te houden, 
dwingende redenen van algemeen belang 
kunnen vormen waardoor een 
belemmering van het beginsel van het vrij 
verrichten van diensten gerechtvaardigd 
kan zijn. Het Hof van Justitie heeft ook 
erkend dat het aantal ziekenhuizen, hun 
geografische spreiding, hun inrichting en 
de uitrusting waarover zij beschikken, en 
zelfs de aard van de medische diensten die 
zij kunnen aanbieden, aspecten zijn die 
moeten kunnen worden gepland. Deze 
richtlijn moet voorzien in een systeem van 

Schrappen
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voorafgaande toestemming voor de 
vergoeding van de kosten van in een 
andere lidstaat ontvangen intramurale 
zorg wanneer aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan: de kosten 
zouden door zijn socialezekerheidsstelsel 
zijn vergoed indien de zorg op zijn 
grondgebied zou zijn verleend en het 
financiële evenwicht van het 
socialezekerheidsstelsel wordt door de 
uitstroom van patiënten als gevolg van de 
toepassing van deze richtlijn ernstig 
aangetast of zal daardoor waarschijnlijk 
ernstig worden aangetast en/of de 
planning en rationalisering die in de 
ziekenhuissector plaatsvinden om 
overcapaciteit van ziekenhuizen, 
ongelijkheden bij de verlening van 
intramurale zorg en logistieke en 
financiële verspilling te voorkomen, de 
instandhouding van een evenwichtige en 
voor eenieder toegankelijke verzorging 
door artsen en ziekenhuizen of de 
instandhouding van 
behandelingscapaciteit of medische 
deskundigheid op zijn grondgebied, 
worden door deze uitstroom van patiënten 
ernstig aangetast of zullen daardoor 
waarschijnlijk ernstig worden aangetast. 
Omdat ingewikkelde aannamen en 
berekeningen nodig zijn om de gevolgen 
van een verwachte uitstroom van 
patiënten nauwkeurig in te schatten, mag 
volgens deze richtlijn een systeem van 
voorafgaande toestemming worden 
toegepast wanneer er voldoende redenen 
zijn om te verwachten dat het 
socialezekerheidsstelsel ernstig zal worden 
aangetast. Ook de reeds bestaande 
systemen van voorafgaande toestemming 
die aan de voorwaarden in artikel 8 
voldoen, moeten hieronder vallen.

Or. es
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Motivering

Er moet rekening worden gehouden met de verscheidenheid van de Europese stelsels voor de 
gezondheidszorg en van de financieringsmodellen.

Amendement 146
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) De beschikbare gegevens wijzen erop 
dat de toepassing van de beginselen van 
het vrije verkeer op het gebruik van 
gezondheidszorg in een andere lidstaat 
binnen de grenzen van de door de 
wettelijke ziektekostenverzekeringregeling 
van de lidstaat van aansluiting 
gewaarborgde dekking, de 
gezondheidsstelsels van de lidstaten en de 
betaalbaarheid van hun 
socialezekerheidsstelsels niet zal 
aantasten. Het Hof van Justitie heeft 
echter erkend dat niet uitgesloten kan 
worden dat een ernstige aantasting van 
het financiële evenwicht van het 
socialezekerheidsstelsel en de doelstelling 
een evenwichtige en voor eenieder 
toegankelijke verzorging door artsen en 
ziekenhuizen in stand te houden, 
dwingende redenen van algemeen belang 
kunnen vormen waardoor een 
belemmering van het beginsel van het vrij 
verrichten van diensten gerechtvaardigd 
kan zijn. Het Hof van Justitie heeft ook 
erkend dat het aantal ziekenhuizen, hun 
geografische spreiding, hun inrichting en 
de uitrusting waarover zij beschikken, en 
zelfs de aard van de medische diensten die 
zij kunnen aanbieden, aspecten zijn die 
moeten kunnen worden gepland. Deze 
richtlijn moet voorzien in een systeem van 
voorafgaande toestemming voor de 
vergoeding van de kosten van in een 

Schrappen



AM\763902NL.doc 29/77 PE418.320v01-00

NL

andere lidstaat ontvangen intramurale 
zorg wanneer aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan: de kosten 
zouden door zijn socialezekerheidsstelsel 
zijn vergoed indien de zorg op zijn 
grondgebied zou zijn verleend en het 
financiële evenwicht van het 
socialezekerheidsstelsel wordt door de 
uitstroom van patiënten als gevolg van de 
toepassing van deze richtlijn ernstig 
aangetast of zal daardoor waarschijnlijk 
ernstig worden aangetast en/of de 
planning en rationalisering die in de 
ziekenhuissector plaatsvinden om 
overcapaciteit van ziekenhuizen, 
ongelijkheden bij de verlening van 
intramurale zorg en logistieke en 
financiële verspilling te voorkomen, de 
instandhouding van een evenwichtige en 
voor eenieder toegankelijke verzorging 
door artsen en ziekenhuizen of de 
instandhouding van 
behandelingscapaciteit of medische 
deskundigheid op zijn grondgebied, 
worden door deze uitstroom van patiënten 
ernstig aangetast of zullen daardoor 
waarschijnlijk ernstig worden aangetast. 
Omdat ingewikkelde aannamen en 
berekeningen nodig zijn om de gevolgen 
van een verwachte uitstroom van 
patiënten nauwkeurig in te schatten, mag 
volgens deze richtlijn een systeem van 
voorafgaande toestemming worden 
toegepast wanneer er voldoende redenen 
zijn om te verwachten dat het 
socialezekerheidsstelsel ernstig zal worden 
aangetast. Ook de reeds bestaande 
systemen van voorafgaande toestemming 
die aan de voorwaarden in artikel 8 
voldoen, moeten hieronder vallen.

Or. es

Motivering

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 
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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.

Amendement 147
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) De beschikbare gegevens wijzen erop 
dat de toepassing van de beginselen van het 
vrije verkeer op het gebruik van 
gezondheidszorg in een andere lidstaat 
binnen de grenzen van de door de 
wettelijke ziektekostenverzekeringregeling 
van de lidstaat van aansluiting 
gewaarborgde dekking, de 
gezondheidsstelsels van de lidstaten en de 
betaalbaarheid van hun 
socialezekerheidsstelsels niet zal aantasten.
Het Hof van Justitie heeft echter erkend 
dat niet uitgesloten kan worden dat een 
ernstige aantasting van het financiële 
evenwicht van het socialezekerheidsstelsel 
en de doelstelling een evenwichtige en 
voor eenieder toegankelijke verzorging 
door artsen en ziekenhuizen in stand te 
houden, dwingende redenen van 
algemeen belang kunnen vormen 
waardoor een belemmering van het 
beginsel van het vrij verrichten van 
diensten gerechtvaardigd kan zijn. Het 
Hof van Justitie heeft ook erkend dat het 
aantal ziekenhuizen, hun geografische 
spreiding, hun inrichting en de uitrusting 
waarover zij beschikken, en zelfs de aard 
van de medische diensten die zij kunnen 
aanbieden, aspecten zijn die moeten 
kunnen worden gepland. Deze richtlijn 
moet voorzien in een systeem van 
voorafgaande toestemming voor de 

(31) De beschikbare gegevens wijzen erop 
dat de toepassing van de beginselen van het 
vrije verkeer op het gebruik van 
gezondheidszorg in een andere lidstaat 
binnen de grenzen van de door de 
wettelijke ziektekostenverzekeringregeling 
van de lidstaat van aansluiting 
gewaarborgde dekking, de 
gezondheidsstelsels van de lidstaten en de 
betaalbaarheid van hun 
socialezekerheidsstelsels niet zal aantasten.
De lidstaten kunnen voor intramurale en 
gespecialiseerde zorg een systeem van 
voorafgaande toestemming hanteren en 
beslissen in welke zorgsectoren zij het 
nodig achten behoeften te plannen.
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vergoeding van de kosten van in een 
andere lidstaat ontvangen intramurale 
zorg wanneer aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan: de kosten 
zouden door zijn socialezekerheidsstelsel 
zijn vergoed indien de zorg op zijn 
grondgebied zou zijn verleend en het 
financiële evenwicht van het 
socialezekerheidsstelsel wordt door de 
uitstroom van patiënten als gevolg van de 
toepassing van deze richtlijn ernstig 
aangetast of zal daardoor waarschijnlijk 
ernstig worden aangetast en/of de 
planning en rationalisering die in de 
ziekenhuissector plaatsvinden om 
overcapaciteit van ziekenhuizen, 
ongelijkheden bij de verlening van 
intramurale zorg en logistieke en 
financiële verspilling te voorkomen, de 
instandhouding van een evenwichtige en 
voor eenieder toegankelijke verzorging 
door artsen en ziekenhuizen of de 
instandhouding van 
behandelingscapaciteit of medische 
deskundigheid op zijn grondgebied, 
worden door deze uitstroom van patiënten 
ernstig aangetast of zullen daardoor 
waarschijnlijk ernstig worden aangetast. 
Omdat ingewikkelde aannamen en 
berekeningen nodig zijn om de gevolgen 
van een verwachte uitstroom van 
patiënten nauwkeurig in te schatten, mag 
volgens deze richtlijn een systeem van 
voorafgaande toestemming worden 
toegepast wanneer er voldoende redenen 
zijn om te verwachten dat het 
socialezekerheidsstelsel ernstig zal worden 
aangetast. Ook de reeds bestaande 
systemen van voorafgaande toestemming 
die aan de voorwaarden in artikel 8 
voldoen, moeten hieronder vallen.

Or. de

Motivering

Dit amendement komt overeen met het amendement van dezelfde indiener op artikel 8, lid 3. 
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De lidstaten moeten zelf kunnen blijven besluiten hoe zij het systeem van voorafgaande 
toestemming willen inrichten.

Amendement 148
Claude Turmes, Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) De beschikbare gegevens wijzen erop 
dat de toepassing van de beginselen van 
het vrije verkeer op het gebruik van 
gezondheidszorg in een andere lidstaat 
binnen de grenzen van de door de 
wettelijke ziektekostenverzekeringregeling 
van de lidstaat van aansluiting 
gewaarborgde dekking, de 
gezondheidsstelsels van de lidstaten en de 
betaalbaarheid van hun 
socialezekerheidsstelsels niet zal 
aantasten. Het Hof van Justitie heeft 
echter erkend dat niet uitgesloten kan 
worden dat een ernstige aantasting van het 
financiële evenwicht van het 
socialezekerheidsstelsel en de doelstelling 
een evenwichtige en voor eenieder 
toegankelijke verzorging door artsen en 
ziekenhuizen in stand te houden, 
dwingende redenen van algemeen belang 
kunnen vormen waardoor een belemmering 
van het beginsel van het vrij verrichten van 
diensten gerechtvaardigd kan zijn. Het Hof 
van Justitie heeft ook erkend dat het aantal 
ziekenhuizen, hun geografische spreiding, 
hun inrichting en de uitrusting waarover zij 
beschikken, en zelfs de aard van de 
medische diensten die zij kunnen 
aanbieden, aspecten zijn die moeten 
kunnen worden gepland. Deze richtlijn 
moet voorzien in een systeem van 
voorafgaande toestemming voor de 
vergoeding van de kosten van in een 
andere lidstaat ontvangen intramurale zorg 
wanneer aan de volgende voorwaarden 

(31) Het Hof van Justitie heeft erkend dat 
een ernstige aantasting van het financiële 
evenwicht van het socialezekerheidsstelsel 
en de doelstelling een evenwichtige en 
voor eenieder toegankelijke verzorging 
door artsen en ziekenhuizen in stand te 
houden, dwingende redenen van algemeen 
belang kunnen vormen waardoor een 
belemmering van het beginsel van het vrij 
verrichten van diensten gerechtvaardigd 
kan zijn. Het Hof van Justitie heeft ook 
erkend dat het aantal ziekenhuizen, hun 
geografische spreiding, hun inrichting en
de uitrusting waarover zij beschikken, en 
zelfs de aard van de medische diensten die 
zij kunnen aanbieden, aspecten zijn die 
moeten kunnen worden gepland. Deze 
richtlijn moet voorzien in een systeem van 
voorafgaande toestemming voor de 
vergoeding van de kosten van in een 
andere lidstaat ontvangen intramurale zorg.
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wordt voldaan: de kosten zouden door zijn 
socialezekerheidsstelsel zijn vergoed 
indien de zorg op zijn grondgebied zou 
zijn verleend en het financiële evenwicht 
van het socialezekerheidsstelsel wordt 
door de uitstroom van patiënten als gevolg 
van de toepassing van deze richtlijn 
ernstig aangetast of zal daardoor 
waarschijnlijk ernstig worden aangetast
en/of de planning en rationalisering die in 
de ziekenhuissector plaatsvinden om 
overcapaciteit van ziekenhuizen, 
ongelijkheden bij de verlening van 
intramurale zorg en logistieke en 
financiële verspilling te voorkomen, de 
instandhouding van een evenwichtige en 
voor eenieder toegankelijke verzorging 
door artsen en ziekenhuizen of de 
instandhouding van 
behandelingscapaciteit of medische 
deskundigheid op zijn grondgebied, 
worden door deze uitstroom van patiënten 
ernstig aangetast of zullen daardoor 
waarschijnlijk ernstig worden aangetast. 
Omdat ingewikkelde aannamen en 
berekeningen nodig zijn om de gevolgen 
van een verwachte uitstroom van 
patiënten nauwkeurig in te schatten, mag 
volgens deze richtlijn een systeem van 
voorafgaande toestemming worden 
toegepast wanneer er voldoende redenen 
zijn om te verwachten dat het 
socialezekerheidsstelsel ernstig zal worden 
aangetast. Ook de reeds bestaande 
systemen van voorafgaande toestemming 
die aan de voorwaarden in artikel 8 
voldoen, moeten hieronder vallen.

Or. en
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Amendement 149
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) De beschikbare gegevens wijzen erop 
dat de toepassing van de beginselen van 
het vrije verkeer op het gebruik van 
gezondheidszorg in een andere lidstaat 
binnen de grenzen van de door de 
wettelijke ziektekostenverzekeringregeling 
van de lidstaat van aansluiting 
gewaarborgde dekking, de 
gezondheidsstelsels van de lidstaten en de 
betaalbaarheid van hun 
socialezekerheidsstelsels niet zal 
aantasten. Het Hof van Justitie heeft 
echter erkend dat niet uitgesloten kan 
worden dat een ernstige aantasting van het 
financiële evenwicht van het 
socialezekerheidsstelsel en de doelstelling 
een evenwichtige en voor eenieder 
toegankelijke verzorging door artsen en 
ziekenhuizen in stand te houden, 
dwingende redenen van algemeen belang 
kunnen vormen waardoor een belemmering 
van het beginsel van het vrij verrichten 
van diensten gerechtvaardigd kan zijn. Het 
Hof van Justitie heeft ook erkend dat het 
aantal ziekenhuizen, hun geografische 
spreiding, hun inrichting en de uitrusting 
waarover zij beschikken, en zelfs de aard 
van de medische diensten die zij kunnen 
aanbieden, aspecten zijn die moeten 
kunnen worden gepland. Deze richtlijn 
moet voorzien in een systeem van 
voorafgaande toestemming voor de 
vergoeding van de kosten van in een 
andere lidstaat ontvangen intramurale zorg 
wanneer aan de volgende voorwaarden 
wordt voldaan: de kosten zouden door zijn 
socialezekerheidsstelsel zijn vergoed 
indien de zorg op zijn grondgebied zou 
zijn verleend en het financiële evenwicht 
van het socialezekerheidsstelsel wordt 

(31) Het Hof van Justitie heeft erkend dat 
niet uitgesloten kan worden dat een 
ernstige aantasting van het financiële 
evenwicht van het socialezekerheidsstelsel 
en de doelstelling een evenwichtige en 
voor eenieder toegankelijke verzorging 
door artsen en ziekenhuizen in stand te 
houden, dwingende redenen van algemeen 
belang kunnen vormen waardoor een 
belemmering van het beginsel van het vrij 
verkeer gerechtvaardigd kan zijn. Het Hof 
van Justitie heeft ook erkend dat het aantal 
ziekenhuizen, hun geografische spreiding, 
hun inrichting en de uitrusting waarover zij 
beschikken, en zelfs de aard van de 
medische diensten die zij kunnen 
aanbieden, aspecten zijn die moeten 
kunnen worden gepland. Deze richtlijn 
moet voorzien in een systeem van 
voorafgaande toestemming voor de 
vergoeding van de kosten van in een 
andere lidstaat ontvangen intramurale zorg.
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door de uitstroom van patiënten als gevolg 
van de toepassing van deze richtlijn 
ernstig aangetast of zal daardoor 
waarschijnlijk ernstig worden aangetast 
en/of de planning en rationalisering die in 
de ziekenhuissector plaatsvinden om 
overcapaciteit van ziekenhuizen, 
ongelijkheden bij de verlening van 
intramurale zorg en logistieke en 
financiële verspilling te voorkomen, de 
instandhouding van een evenwichtige en 
voor eenieder toegankelijke verzorging 
door artsen en ziekenhuizen of de 
instandhouding van 
behandelingscapaciteit of medische 
deskundigheid op zijn grondgebied, 
worden door deze uitstroom van patiënten 
ernstig aangetast of zullen daardoor 
waarschijnlijk ernstig worden aangetast. 
Omdat ingewikkelde aannamen en 
berekeningen nodig zijn om de gevolgen 
van een verwachte uitstroom van 
patiënten nauwkeurig in te schatten, mag 
volgens deze richtlijn een systeem van 
voorafgaande toestemming worden 
toegepast wanneer er voldoende redenen 
zijn om te verwachten dat het 
socialezekerheidsstelsel ernstig zal worden 
aangetast. Ook de reeds bestaande 
systemen van voorafgaande toestemming 
die aan de voorwaarden in artikel 8 
voldoen, moeten hieronder vallen.

Or. en

Motivering

Het is niet bewezen dat de toepassing van de beginselen van het vrije verkeer geen gevaar kan 
vormen voor de houdbaarheid van de gezondheidszorgstelsels. Het laatste deel van deze 
overweging legt de lidstaten een zware last op ten aanzien van de financiële houdbaarheid 
van hun stelsels voor de gezondheidszorg, voordat zij de gelegenheid hebben gehad 
regelingen voor voorafgaande toestemming op te zetten. De lidstaten moeten de gelegenheid 
hebben regelingen voor voorafgaande toestemming voor intramurale zorgvoorzieningen op te 
stellen, indien dit nodig is om aan hun openbare verantwoordelijkheden voor de organisatie 
en verstrekking van gezondheidszorg te kunnen voldoen.



PE418.320v01-00 36/77 AM\763902NL.doc

NL

Amendement 150
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) De beschikbare gegevens wijzen erop 
dat de toepassing van de beginselen van het 
vrije verkeer op het gebruik van 
gezondheidszorg in een andere lidstaat 
binnen de grenzen van de door de 
wettelijke ziektekostenverzekeringregeling 
van de lidstaat van aansluiting 
gewaarborgde dekking, de 
gezondheidsstelsels van de lidstaten en de 
betaalbaarheid van hun 
socialezekerheidsstelsels niet zal aantasten. 
Het Hof van Justitie heeft echter erkend dat 
niet uitgesloten kan worden dat een 
ernstige aantasting van het financiële 
evenwicht van het socialezekerheidsstelsel 
en de doelstelling een evenwichtige en 
voor eenieder toegankelijke verzorging 
door artsen en ziekenhuizen in stand te 
houden, dwingende redenen van algemeen 
belang kunnen vormen waardoor een 
belemmering van het beginsel van het vrij 
verrichten van diensten gerechtvaardigd 
kan zijn. Het Hof van Justitie heeft ook 
erkend dat het aantal ziekenhuizen, hun 
geografische spreiding, hun inrichting en 
de uitrusting waarover zij beschikken, en 
zelfs de aard van de medische diensten die 
zij kunnen aanbieden, aspecten zijn die 
moeten kunnen worden gepland. Deze 
richtlijn moet voorzien in een systeem van 
voorafgaande toestemming voor de 
vergoeding van de kosten van in een 
andere lidstaat ontvangen intramurale zorg 
wanneer aan de volgende voorwaarden 
wordt voldaan: de kosten zouden door zijn 
socialezekerheidsstelsel zijn vergoed 
indien de zorg op zijn grondgebied zou 
zijn verleend en het financiële evenwicht 
van het socialezekerheidsstelsel wordt 
door de uitstroom van patiënten als gevolg 

(31) De beschikbare gegevens wijzen erop 
dat de toepassing van de beginselen van het 
vrije verkeer op het gebruik van 
gezondheidszorg in een andere lidstaat 
binnen de grenzen van de door de 
wettelijke ziektekostenverzekeringregeling 
van de lidstaat van aansluiting 
gewaarborgde dekking, de 
gezondheidsstelsels van de lidstaten en de 
betaalbaarheid van hun 
socialezekerheidsstelsels niet zal aantasten. 
Het Hof van Justitie heeft echter erkend dat 
niet uitgesloten kan worden dat een 
ernstige aantasting van het financiële 
evenwicht van het socialezekerheidsstelsel 
en de doelstelling een evenwichtige en 
voor eenieder toegankelijke verzorging 
door artsen en ziekenhuizen in stand te 
houden, dwingende redenen van algemeen 
belang kunnen vormen waardoor een 
belemmering van het beginsel van het vrij 
verrichten van diensten gerechtvaardigd 
kan zijn. Het Hof van Justitie heeft ook 
erkend dat het aantal ziekenhuizen, hun 
geografische spreiding, hun inrichting en 
de uitrusting waarover zij beschikken, en 
zelfs de aard van de medische diensten die 
zij kunnen aanbieden, aspecten zijn die 
moeten kunnen worden gepland. Deze 
richtlijn moet voorzien in een systeem van 
voorafgaande toestemming voor de 
vergoeding van de kosten van in een 
andere lidstaat ontvangen 
gezondheidszorg. De lidstaat van 
aansluiting stelt van tevoren en op 
transparante wijze criteria vast voor 
weigering van de voorafgaande 
toestemming op grond van dwingende 
redenen van algemeen belang.



AM\763902NL.doc 37/77 PE418.320v01-00

NL

van de toepassing van deze richtlijn 
ernstig aangetast of zal daardoor 
waarschijnlijk ernstig worden aangetast 
en/of de planning en rationalisering die in 
de ziekenhuissector plaatsvinden om 
overcapaciteit van ziekenhuizen, 
ongelijkheden bij de verlening van 
intramurale zorg en logistieke en 
financiële verspilling te voorkomen, de 
instandhouding van een evenwichtige en 
voor eenieder toegankelijke verzorging 
door artsen en ziekenhuizen of de 
instandhouding van 
behandelingscapaciteit of medische 
deskundigheid op zijn grondgebied, 
worden door deze uitstroom van patiënten 
ernstig aangetast of zullen daardoor 
waarschijnlijk ernstig worden aangetast. 
Omdat ingewikkelde aannamen en 
berekeningen nodig zijn om de gevolgen 
van een verwachte uitstroom van 
patiënten nauwkeurig in te schatten, mag 
volgens deze richtlijn een systeem van 
voorafgaande toestemming worden 
toegepast wanneer er voldoende redenen 
zijn om te verwachten dat het 
socialezekerheidsstelsel ernstig zal worden 
aangetast. Ook de reeds bestaande 
systemen van voorafgaande toestemming 
die aan de voorwaarden in artikel 8 
voldoen, moeten hieronder vallen.

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt verband met een ander amendement van dezelfde indiener op artikel 8, 
lid 3. Er moet duidelijk worden vastgesteld wanneer voorafgaande toestemming toegepast kan 
worden op behandelingen in een andere lidstaat. Opsomming van de gronden voor het niet 
verlenen van voorafgaande toestemming zou voor de patiënten alleen maar verwarrend 
werken. 
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Amendement 151
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) De beschikbare gegevens wijzen erop 
dat de toepassing van de beginselen van 
het vrije verkeer op het gebruik van 
gezondheidszorg in een andere lidstaat 
binnen de grenzen van de door de 
wettelijke ziektekostenverzekeringregeling 
van de lidstaat van aansluiting 
gewaarborgde dekking, de 
gezondheidsstelsels van de lidstaten en de 
betaalbaarheid van hun 
socialezekerheidsstelsels niet zal 
aantasten. Het Hof van Justitie heeft 
echter erkend dat niet uitgesloten kan 
worden dat een ernstige aantasting van het 
financiële evenwicht van het 
socialezekerheidsstelsel en de doelstelling 
een evenwichtige en voor eenieder 
toegankelijke verzorging door artsen en 
ziekenhuizen in stand te houden, 
dwingende redenen van algemeen belang 
kunnen vormen waardoor een belemmering 
van het beginsel van het vrij verrichten van 
diensten gerechtvaardigd kan zijn. Het Hof 
van Justitie heeft ook erkend dat het aantal 
ziekenhuizen, hun geografische spreiding, 
hun inrichting en de uitrusting waarover zij 
beschikken, en zelfs de aard van de 
medische diensten die zij kunnen 
aanbieden, aspecten zijn die moeten 
kunnen worden gepland. Deze richtlijn 
moet voorzien in een systeem van 
voorafgaande toestemming voor de 
vergoeding van de kosten van in een 
andere lidstaat ontvangen intramurale zorg 
wanneer aan de volgende voorwaarden 
wordt voldaan: de kosten zouden door zijn 
socialezekerheidsstelsel zijn vergoed 
indien de zorg op zijn grondgebied zou 
zijn verleend en het financiële evenwicht 
van het socialezekerheidsstelsel wordt 

(31) Het Hof van Justitie heeft erkend dat 
niet uitgesloten kan worden dat een 
ernstige aantasting van het financiële 
evenwicht van het socialezekerheidsstelsel 
en de doelstelling een evenwichtige en 
voor eenieder toegankelijke verzorging 
door artsen en ziekenhuizen in stand te 
houden, dwingende redenen van algemeen 
belang kunnen vormen waardoor een 
belemmering van het beginsel van het vrij 
verrichten van diensten gerechtvaardigd 
kan zijn. Het Hof van Justitie heeft ook 
erkend dat het aantal ziekenhuizen, hun 
geografische spreiding, hun inrichting en 
de uitrusting waarover zij beschikken, en 
zelfs de aard van de medische diensten die 
zij kunnen aanbieden, aspecten zijn die 
moeten kunnen worden gepland. Deze 
richtlijn moet daarom voorzien in een 
systeem van voorafgaande toestemming 
voor de vergoeding van de kosten van in 
een andere lidstaat ontvangen intramurale 
en gespecialiseerde zorg. Ook de reeds 
bestaande systemen van voorafgaande 
toestemming die aan de voorwaarden in 
artikel 8 voldoen, moeten hieronder vallen.
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door de uitstroom van patiënten als gevolg 
van de toepassing van deze richtlijn
ernstig aangetast of zal daardoor 
waarschijnlijk ernstig worden aangetast 
en/of de planning en rationalisering die in 
de ziekenhuissector plaatsvinden om 
overcapaciteit van ziekenhuizen, 
ongelijkheden bij de verlening van 
intramurale zorg en logistieke en
financiële verspilling te voorkomen, de 
instandhouding van een evenwichtige en 
voor eenieder toegankelijke verzorging 
door artsen en ziekenhuizen of de 
instandhouding van 
behandelingscapaciteit of medische 
deskundigheid op zijn grondgebied, 
worden door deze uitstroom van patiënten 
ernstig aangetast of zullen daardoor 
waarschijnlijk ernstig worden aangetast. 
Omdat ingewikkelde aannamen en 
berekeningen nodig zijn om de gevolgen 
van een verwachte uitstroom van 
patiënten nauwkeurig in te schatten, mag 
volgens deze richtlijn een systeem van 
voorafgaande toestemming worden 
toegepast wanneer er voldoende redenen 
zijn om te verwachten dat het 
socialezekerheidsstelsel ernstig zal worden 
aangetast. Ook de reeds bestaande 
systemen van voorafgaande toestemming 
die aan de voorwaarden in artikel 8 
voldoen, moeten hieronder vallen.

Or. fr

Motivering

Van tevoren valt niet uit te maken welk effect de toepassing van deze richtlijn op de 
gezondheidszorgstelsels van de lidstaten zal hebben. Men zal zich moeten houden aan de 
uitspraken van het Hof en voorafgaande toestemming voor het verlenen van gezondheidszorg 
in een andere lidstaat dan de lidstaat van aansluiting blijft dan ook nodig.
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Amendement 152
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) De beschikbare gegevens wijzen erop 
dat de toepassing van de beginselen van het 
vrije verkeer op het gebruik van 
gezondheidszorg in een andere lidstaat
binnen de grenzen van de door de 
wettelijke ziektekostenverzekeringregeling 
van de lidstaat van aansluiting 
gewaarborgde dekking, de 
gezondheidsstelsels van de lidstaten en de 
betaalbaarheid van hun 
socialezekerheidsstelsels niet zal aantasten. 
Het Hof van Justitie heeft echter erkend dat 
niet uitgesloten kan worden dat een 
ernstige aantasting van het financiële 
evenwicht van het socialezekerheidsstelsel 
en de doelstelling een evenwichtige en 
voor eenieder toegankelijke verzorging 
door artsen en ziekenhuizen in stand te 
houden, dwingende redenen van algemeen 
belang kunnen vormen waardoor een 
belemmering van het beginsel van het vrij 
verrichten van diensten gerechtvaardigd 
kan zijn. Het Hof van Justitie heeft ook 
erkend dat het aantal ziekenhuizen, hun 
geografische spreiding, hun inrichting en 
de uitrusting waarover zij beschikken, en 
zelfs de aard van de medische diensten die 
zij kunnen aanbieden, aspecten zijn die 
moeten kunnen worden gepland. Deze 
richtlijn moet voorzien in een systeem van 
voorafgaande toestemming voor de 
vergoeding van de kosten van in een 
andere lidstaat ontvangen intramurale zorg 
wanneer aan de volgende voorwaarden 
wordt voldaan: de kosten zouden door zijn 
socialezekerheidsstelsel zijn vergoed 
indien de zorg op zijn grondgebied zou 
zijn verleend en het financiële evenwicht 
van het socialezekerheidsstelsel wordt 
door de uitstroom van patiënten als gevolg 

(31) De beschikbare gegevens wijzen erop 
dat de toepassing van de beginselen van het 
vrije verkeer op het gebruik van 
gezondheidszorg in een andere lidstaat
binnen de grenzen van de door de 
wettelijke ziektekostenverzekeringregeling 
van de lidstaat van aansluiting 
gewaarborgde dekking, de 
gezondheidsstelsels van de lidstaten en de 
betaalbaarheid van hun 
socialezekerheidsstelsels niet zal aantasten. 
Het Hof van Justitie heeft echter erkend dat 
niet uitgesloten kan worden dat een 
ernstige aantasting van het financiële 
evenwicht van het socialezekerheidsstelsel 
en de doelstelling een evenwichtige en 
voor eenieder toegankelijke verzorging 
door artsen en ziekenhuizen in stand te 
houden, dwingende redenen van algemeen 
belang kunnen vormen waardoor een 
belemmering van het beginsel van het vrij 
verrichten van diensten gerechtvaardigd 
kan zijn. Het Hof van Justitie heeft ook 
erkend dat het aantal ziekenhuizen, hun 
geografische spreiding, hun inrichting en 
de uitrusting waarover zij beschikken, en 
zelfs de aard van de medische diensten die 
zij kunnen aanbieden, aspecten zijn die 
moeten kunnen worden gepland. Deze 
richtlijn moet voorzien in een systeem van 
voorafgaande toestemming voor de 
vergoeding van de kosten van in een 
andere lidstaat ontvangen intramurale zorg 
tenzij aan de volgende voorwaarden wordt 
voldaan: door te lange wachtlijsten kan de 
behandeling in de lidstaat van aansluiting 
niet uitgevoerd worden, patiënten zijn 
woonachtig in grensregio's, de te 
behandelen aandoening is zeldzaam en 
vereist zeer gespecialiseerde 
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van de toepassing van deze richtlijn 
ernstig aangetast of zal daardoor 
waarschijnlijk ernstig worden aangetast 
en/of de planning en rationalisering die in 
de ziekenhuissector plaatsvinden om 
overcapaciteit van ziekenhuizen, 
ongelijkheden bij de verlening van 
intramurale zorg en logistieke en 
financiële verspilling te voorkomen, de 
instandhouding van een evenwichtige en 
voor eenieder toegankelijke verzorging 
door artsen en ziekenhuizen of de 
instandhouding van 
behandelingscapaciteit of medische 
deskundigheid op zijn grondgebied, 
worden door deze uitstroom van patiënten 
ernstig aangetast of zullen daardoor 
waarschijnlijk ernstig worden aangetast. 
Omdat ingewikkelde aannamen en 
berekeningen nodig zijn om de gevolgen 
van een verwachte uitstroom van 
patiënten nauwkeurig in te schatten, mag 
volgens deze richtlijn een systeem van 
voorafgaande toestemming worden 
toegepast wanneer er voldoende redenen 
zijn om te verwachten dat het 
socialezekerheidsstelsel ernstig zal worden 
aangetast. Ook de reeds bestaande 
systemen van voorafgaande toestemming 
die aan de voorwaarden in artikel 8 
voldoen, moeten hieronder vallen.

behandelingstechnieken of de zorg is 
gebaseerd op contracten tussen 
zorgverzekeraars en zorginstellingen in 
het buitenland. Ook de reeds bestaande 
systemen van voorafgaande toestemming 
die aan de voorwaarden in artikel 8 
voldoen, moeten hieronder vallen.

Or. nl

Motivering

Gevolg van de aanpassing van artikel 8, lid 3.
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Amendement 153
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31 bis) In het licht van de jurisprudentie 
van het Hof van Justitie kunnen de 
lidstaten bepalen dat voor de vergoeding 
van de kosten van in een andere lidstaat 
verleende gezondheidszorg door het 
nationale stelsel voorafgaande 
toestemming vereist is. Deze eis is zowel 
noodzakelijk als redelijk. Zo zijn het 
aantal ziekenhuizen, hun geografische 
spreiding, hun inrichting en de uitrusting 
waarover zij beschikken, en zelfs de aard 
van de medische diensten die zij kunnen 
aanbieden, aspecten waarin voorzien kan 
worden door planning, die in het 
algemeen dient om in uiteenlopende 
behoeften te voorzien. Deze planning 
moet er in de eerste plaats voor zorgen dat 
de nodige toegang tot een evenwichtig 
aanbod van efficiënte gezondheidszorg in 
de betroffen lidstaat te allen tijde 
verzekerd is. Ten tweede moet planning 
ertoe bijdragen de aangewende middelen 
op rationele wijze in te zetten, zodat de 
financiële, technische en personele 
middelen maatschappelijk efficiënt 
gebruikt kunnen worden.

Or. es

Motivering

Voorafgaande toestemming kan worden beschouwd als een beperking van het recht op 
grensoverschrijdende mobiliteit, hoewel het in werkelijkheid een garantie is voor de burger, 
ook als die zich niet verplaatst.

Het voorstel kan invloed hebben op de voorwaarden voor zorgverlening voor de meerderheid 
van de burgers die besluiten niet naar een andere lidstaat te gaan om behandeld te worden, 
omdat het kan botsen met de organisatie en planning van de gezondheidszorg van de lidstaat 
die een patiënt uit een ander land ontvangt.
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Amendement 154
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31 bis) Daar de verscheidenheid van de 
Europese stelsels voor de gezondheidszorg 
en van de financieringsmodellen zou 
kunnen betekenen dat veel lidstaten 
problemen zullen hebben met de 
omzetting van deze richtlijn in hun 
nationale recht, moet bij de uitvoering 
flexibiliteit worden betracht. 

Or. es

Motivering

Bij de uitvoering van de richtlijn moet rekening worden gehouden met de noodzaak van 
aanpassing en flexibiliteit.

Amendement 155
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Als een lidstaat besluit
overeenkomstig deze richtlijn een systeem 
van voorafgaande toestemming voor de 
vergoeding van de kosten van in een 
andere lidstaat verleende intramurale of 
gespecialiseerde zorg in te voeren, moeten 
de kosten van dergelijke in een andere 
lidstaat verleende zorg door de lidstaat van 
aansluiting in ieder geval worden vergoed 
tot ten minste het bedrag dat vergoed zou 
worden indien dezelfde of soortgelijke 
gezondheidszorg in de lidstaat van 

(32) Bij voorafgaande toestemming
overeenkomstig deze richtlijn een systeem 
van voorafgaande toestemming voor de 
vergoeding van de kosten van in een 
andere lidstaat verleende intramurale of 
gespecialiseerde zorg in te voeren, moeten 
de kosten van dergelijke in een andere 
lidstaat verleende zorg door de lidstaat van 
aansluiting in ieder geval worden vergoed 
tot ten minste het bedrag dat vergoed zou 
worden indien dezelfde of soortgelijke 
gezondheidszorg in de lidstaat van 
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aansluiting zou zijn verleend; het vergoede 
bedrag mag echter niet hoger zijn dan de 
feitelijke kosten van de ontvangen 
gezondheidszorg. Als aan de voorwaarden 
in artikel 22, lid 2, van Verordening (EEG) 
nr. 1408/71 wordt voldaan, moet deze 
toestemming echter worden verleend en 
moeten de prestaties overeenkomstig die 
verordening worden verstrekt. Dit geldt in 
het bijzonder wanneer de toestemming is 
verleend nadat het verzoek administratief 
of rechterlijk is getoetst en de betrokken 
persoon de behandeling in een andere 
lidstaat heeft ontvangen. In dat geval zijn 
de artikelen 6, 7, 8 en 9 van deze richtlijn 
niet van toepassing. Dit is in 
overeenstemming met de rechtspraak van 
het Hof van Justitie waarin geoordeeld is 
dat patiënten aan wie, naar later is 
gebleken, ten onrechte toestemming is 
geweigerd, recht hebben op volledige 
vergoeding van de kosten van de in een 
andere lidstaat ondergane behandeling 
overeenkomstig de wetgeving van de 
lidstaat waar de behandeling heeft 
plaatsgevonden.

aansluiting zou zijn verleend; het vergoede 
bedrag mag echter niet hoger zijn dan de 
feitelijke kosten van de ontvangen 
gezondheidszorg. Als aan de voorwaarden 
in artikel 22, lid 2, van Verordening (EEG) 
nr. 1408/71 wordt voldaan, moet deze 
toestemming echter worden verleend en 
moeten de prestaties overeenkomstig die 
verordening worden verstrekt. Dit geldt in 
het bijzonder wanneer de toestemming is 
verleend nadat het verzoek administratief 
of rechterlijk is getoetst en de betrokken 
persoon de behandeling in een andere 
lidstaat heeft ontvangen. In dat geval zijn 
de artikelen 6, 7, 8 en 9 van deze richtlijn 
niet van toepassing. Dit is in 
overeenstemming met de rechtspraak van 
het Hof van Justitie waarin geoordeeld is 
dat patiënten aan wie, naar later is 
gebleken, ten onrechte toestemming is 
geweigerd, recht hebben op volledige 
vergoeding van de kosten van de in een 
andere lidstaat ondergane behandeling 
overeenkomstig de wetgeving van de 
lidstaat waar de behandeling heeft 
plaatsgevonden.

Or. nl

Motivering

Gevolg van de aanpassing van artikel 8, lid 3.

Amendement 156
John Bowis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) De lidstaten moeten beslissen over de 
vorm van deze nationale contactpunten, 
evenals over hun aantal. De nationale 
contactpunten mogen ook in bestaande 

(32) De lidstaten moeten beslissen over de 
vorm van deze nationale contactpunten, 
evenals over hun aantal. De nationale 
contactpunten mogen ook in bestaande 
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informatiecentra worden opgenomen of op 
de activiteiten daarvan voortbouwen, mits 
duidelijk wordt aangegeven dat zij tevens 
nationale contactpunten voor 
grensoverschrijdende gezondheidszorg 
zijn. De nationale contactpunten moeten 
over de nodige middelen beschikken om 
informatie over de belangrijkste aspecten 
van grensoverschrijdende gezondheidszorg 
te kunnen geven en patiënten zo nodig 
praktische hulp te kunnen bieden. De 
Commissie moet samen met de lidstaten 
de samenwerking betreffende de nationale 
contactpunten voor grensoverschrijdende 
gezondheidszorg bevorderen, en onder 
meer relevante informatie op 
Gemeenschapsniveau beschikbaar stellen, 
bijvoorbeeld via het Europese 
Gezondheidsportaal. Het bestaan van 
nationale contactpunten mag de lidstaten 
niet beletten overeenkomstig de specifieke 
inrichting van hun gezondheidszorgstelsel 
op regionaal of plaatselijk niveau andere 
met elkaar verbonden contactpunten op te 
richten.

informatiecentra worden opgenomen of op 
de activiteiten daarvan voortbouwen, mits 
duidelijk wordt aangegeven dat zij tevens 
nationale contactpunten voor 
grensoverschrijdende gezondheidszorg 
zijn. De nationale contactpunten moeten 
over de nodige middelen beschikken om 
informatie over de belangrijkste aspecten 
van grensoverschrijdende gezondheidszorg 
te kunnen geven en patiënten zo nodig 
praktische hulp te kunnen bieden. De 
lidstaten moeten ervoor zorgen dat 
organen die de gezondheidswerkers 
vertegenwoordigen aan deze activiteiten 
deelnemen. Het bestaan van nationale 
contactpunten mag de lidstaten niet 
beletten overeenkomstig de specifieke 
inrichting van hun gezondheidszorgstelsel 
op regionaal of plaatselijk niveau andere 
met elkaar verbonden contactpunten op te 
richten. De nationale contactpunten 
moeten  in staat zijn de patiënten 
relevante informatie over 
grensoverschrijdende gezondheidszorg te 
verstrekken en hun hulp te bieden. Dit 
omvat geen rechtshulp.

Or. en

Amendement 157
Maria Berger

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Als een lidstaat besluit 
overeenkomstig deze richtlijn een systeem 
van voorafgaande toestemming voor de 
vergoeding van de kosten van in een 
andere lidstaat verleende intramurale of 
gespecialiseerde zorg in te voeren, moeten 
de kosten van dergelijke in een andere 
lidstaat verleende zorg door de lidstaat van 
aansluiting in ieder geval worden vergoed 

(32) Als een lidstaat besluit 
overeenkomstig deze richtlijn een systeem 
van voorafgaande toestemming voor de 
vergoeding van de kosten van in een 
andere lidstaat verleende intramurale of 
gespecialiseerde zorg in te voeren, moeten 
de kosten van dergelijke in een andere 
lidstaat verleende zorg door de lidstaat van 
aansluiting in ieder geval worden vergoed. 
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tot ten minste het bedrag dat vergoed zou 
worden indien dezelfde of soortgelijke 
gezondheidszorg in de lidstaat van 
aansluiting zou zijn verleend; het 
vergoede bedrag mag echter niet hoger 
zijn dan de feitelijke kosten van de 
ontvangen gezondheidszorg. Als aan de 
voorwaarden in artikel 22, lid 2, van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 wordt 
voldaan, moet deze toestemming echter 
worden verleend en moeten de prestaties 
overeenkomstig die verordening worden 
verstrekt. Dit geldt in het bijzonder 
wanneer de toestemming is verleend nadat 
het verzoek administratief of rechterlijk is 
getoetst en de betrokken persoon de 
behandeling in een andere lidstaat heeft 
ontvangen. In dat geval zijn de artikelen 6, 
7, 8 en 9 van deze richtlijn niet van 
toepassing. Dit is in overeenstemming met 
de rechtspraak van het Hof van Justitie 
waarin geoordeeld is dat patiënten aan wie, 
naar later is gebleken, ten onrechte 
toestemming is geweigerd, recht hebben op 
volledige vergoeding van de kosten van de 
in een andere lidstaat ondergane 
behandeling overeenkomstig de wetgeving 
van de lidstaat waar de behandeling heeft 
plaatsgevonden.

Als aan de voorwaarden in artikel 22, lid 2, 
van Verordening (EEG) nr. 1408/71 wordt 
voldaan, moet deze toestemming echter 
worden verleend en moeten de prestaties 
overeenkomstig die verordening worden 
verstrekt. Dit geldt in het bijzonder 
wanneer de toestemming is verleend nadat 
het verzoek administratief of rechterlijk is 
getoetst en de betrokken persoon de 
behandeling in een andere lidstaat heeft 
ontvangen. In dat geval zijn de artikelen 6, 
7, 8 en 9 van deze richtlijn niet van 
toepassing. Dit is in overeenstemming met 
de rechtspraak van het Hof van Justitie 
waarin geoordeeld is dat patiënten aan wie, 
naar later is gebleken, ten onrechte 
toestemming is geweigerd, recht hebben op 
volledige vergoeding van de kosten van de 
in een andere lidstaat ondergane 
behandeling overeenkomstig de wetgeving 
van de lidstaat waar de behandeling heeft 
plaatsgevonden.

Or. de

Motivering

Om te voorkomen dat de financiële grondslagen van de gezondheidstelsels van de lidstaten 
waar de behandeling plaatsvindt in gevaar komen, moet een raming worden gemaakt van de 
feitelijke kosten die in de lidstaat van behandeling optreden.
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Amendement 158
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Als een lidstaat besluit 
overeenkomstig deze richtlijn een systeem 
van voorafgaande toestemming voor de 
vergoeding van de kosten van in een 
andere lidstaat verleende intramurale of 
gespecialiseerde zorg in te voeren, moeten 
de kosten van dergelijke in een andere 
lidstaat verleende zorg door de lidstaat van 
aansluiting in ieder geval worden vergoed 
tot ten minste het bedrag dat vergoed zou 
worden indien dezelfde of soortgelijke
gezondheidszorg in de lidstaat van 
aansluiting zou zijn verleend; het vergoede 
bedrag mag echter niet hoger zijn dan de 
feitelijke kosten van de ontvangen 
gezondheidszorg. Als aan de voorwaarden 
in artikel 22, lid 2, van Verordening (EEG) 
nr. 1408/71 wordt voldaan, moet deze 
toestemming echter worden verleend en 
moeten de prestaties overeenkomstig die 
verordening worden verstrekt. Dit geldt in 
het bijzonder wanneer de toestemming is 
verleend nadat het verzoek administratief 
of rechterlijk is getoetst en de betrokken 
persoon de behandeling in een andere 
lidstaat heeft ontvangen. In dat geval zijn 
de artikelen 6, 7, 8 en 9 van deze richtlijn 
niet van toepassing. Dit is in 
overeenstemming met de rechtspraak van 
het Hof van Justitie waarin geoordeeld is 
dat patiënten aan wie, naar later is 
gebleken, ten onrechte toestemming is 
geweigerd, recht hebben op volledige 
vergoeding van de kosten van de in een 
andere lidstaat ondergane behandeling 
overeenkomstig de wetgeving van de 
lidstaat waar de behandeling heeft 
plaatsgevonden.

(32) Als een lidstaat besluit 
overeenkomstig deze richtlijn een systeem 
van voorafgaande toestemming voor de 
vergoeding van de kosten van in een 
andere lidstaat verleende intramurale of 
gespecialiseerde zorg in te voeren, moeten 
de kosten van dergelijke in een andere 
lidstaat verleende zorg door de lidstaat van 
aansluiting in ieder geval worden vergoed 
tot ten minste het bedrag dat vergoed zou 
worden indien die gezondheidszorg in de 
lidstaat van aansluiting zou zijn verleend; 
het vergoede bedrag mag echter niet hoger 
zijn dan de feitelijke kosten van de 
ontvangen gezondheidszorg. Als aan de 
voorwaarden in artikel 22, lid 2, van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 wordt 
voldaan, moet deze toestemming echter 
worden verleend en moeten de prestaties 
overeenkomstig die verordening worden 
verstrekt. Dit geldt in het bijzonder 
wanneer de toestemming is verleend nadat 
het verzoek administratief of rechterlijk is 
getoetst en de betrokken persoon de 
behandeling in een andere lidstaat heeft 
ontvangen. In dat geval zijn de artikelen 6, 
7, 8 en 9 van deze richtlijn niet van 
toepassing. Dit is in overeenstemming met 
de rechtspraak van het Hof van Justitie 
waarin geoordeeld is dat patiënten aan wie, 
naar later is gebleken, ten onrechte 
toestemming is geweigerd, recht hebben op 
volledige vergoeding van de kosten van de 
in een andere lidstaat ondergane 
behandeling overeenkomstig de wetgeving 
van de lidstaat waar de behandeling heeft 
plaatsgevonden.

Or. en
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Motivering

De bewoording “dezelfde of soortgelijke” gezondheidszorg is juridisch gezien onduidelijk en 
moet worden geschrapt.

Amendement 159
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) De procedures voor 
grensoverschrijdende gezondheidszorg die 
de lidstaten vaststellen moeten de patiënten 
zodanige garanties in verband met 
objectiviteit, non-discriminatie en 
transparantie bieden dat gewaarborgd 
wordt dat de beslissingen van de nationale 
autoriteiten tijdig, zorgvuldig en met 
inachtneming van die algemene beginselen 
en de individuele omstandigheden van elk 
geval worden genomen. Dit geldt ook voor 
de feitelijke terugbetaling van de in een 
andere lidstaat gemaakte 
gezondheidszorgkosten na terugkeer van 
de patiënt. Patiënten moeten gewoonlijk 
binnen vijftien kalenderdagen over een 
beslissing over grensoverschrijdende 
gezondheidszorg kunnen beschikken. Die 
termijn moet echter korter zijn wanneer 
het spoedeisende karakter van de 
behandeling dit vereist. Deze algemene 
voorschriften moeten de 
erkenningsprocedures en voorschriften 
voor de verlening van diensten in 
Richtlijn 2005/36/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 
7 september 2005 betreffende de 
erkenning van beroepskwalificaties in elk 
geval onverlet laten.

(33) De procedures voor 
grensoverschrijdende gezondheidszorg die 
de lidstaten vaststellen moeten de patiënten 
zodanige garanties in verband met 
objectiviteit, non-discriminatie en 
transparantie bieden dat gewaarborgd 
wordt dat de beslissingen van de nationale 
autoriteiten tijdig, zorgvuldig en met 
inachtneming van die algemene beginselen 
en de individuele omstandigheden van elk 
geval worden genomen, met dien 
verstande dat de termijn verkort wordt als 
dat gezien de gezondheidstoestand van de 
patiënt en de urgente aard van de 
behandeling nodig is. Dit geldt ook voor 
de feitelijke terugbetaling van de in een 
andere lidstaat gemaakte 
gezondheidszorgkosten na terugkeer van 
de patiënt. Patiënten moeten gewoonlijk 
binnen vijftien kalenderdagen over een 
beslissing over grensoverschrijdende 
gezondheidszorg kunnen beschikken.

Or. fr
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Motivering

Dit amendement heeft ten doel de tekst en de bepalingen van deze overweging coherenter te 
maken. De verwijzing naar Richtlijn 2005/36 wordt geschrapt, daar deze al is opgenomen in 
de amendementen op de overwegingen 37 en 37 bis.

Amendement 160
Colm Burke

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) De procedures voor 
grensoverschrijdende gezondheidszorg die 
de lidstaten vaststellen moeten de patiënten 
zodanige garanties in verband met 
objectiviteit, non-discriminatie en 
transparantie bieden dat gewaarborgd 
wordt dat de beslissingen van de nationale 
autoriteiten tijdig, zorgvuldig en met 
inachtneming van die algemene beginselen 
en de individuele omstandigheden van elk 
geval worden genomen. Dit geldt ook voor 
de feitelijke terugbetaling van de in een 
andere lidstaat gemaakte 
gezondheidszorgkosten na terugkeer van 
de patiënt. Patiënten moeten gewoonlijk 
binnen vijftien kalenderdagen over een 
beslissing over grensoverschrijdende 
gezondheidszorg kunnen beschikken. Die 
termijn moet echter korter zijn wanneer het 
spoedeisende karakter van de behandeling 
dit vereist. Deze algemene voorschriften 
moeten de erkenningsprocedures en 
voorschriften voor de verlening van 
diensten in Richtlijn 2005/36/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
7 september 2005 betreffende de erkenning 
van beroepskwalificaties in elk geval 
onverlet laten.

(33) De procedures voor 
grensoverschrijdende gezondheidszorg die 
de lidstaten vaststellen moeten de patiënten 
zodanige garanties in verband met 
objectiviteit, non-discriminatie en 
transparantie bieden dat gewaarborgd 
wordt dat de beslissingen van de nationale 
autoriteiten tijdig, zorgvuldig en met 
inachtneming van die algemene beginselen 
en de individuele omstandigheden van elk 
geval worden genomen. Dit geldt ook voor 
de feitelijke terugbetaling van de in een 
andere lidstaat gemaakte 
gezondheidszorgkosten na terugkeer van 
de patiënt. Patiënten moeten gewoonlijk 
binnen vijftien kalenderdagen over een 
beslissing over grensoverschrijdende 
gezondheidszorg kunnen beschikken. Die 
termijn moet echter korter zijn wanneer het 
spoedeisende karakter van de behandeling 
dit vereist. Deze algemene voorschriften 
moeten de erkenningsprocedures en 
voorschriften voor de verlening van 
diensten in Richtlijn 2005/36/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
7 september 2005 betreffende de erkenning 
van beroepskwalificaties in elk geval 
onverlet laten.

Or. en
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Motivering

Er is een kleine maar zeker niet verwaarloosbare groep mensen die in meer dan één lidstaat 
leven.  Deze mensen moeten recht hebben op extramurale zorg zoals reconvalescentie, 
thuiszorg, enz., mits zij in hun lidstaat van aansluiting voor hetzelfde zorgpakket verzekerd 
zijn.

Amendement 161
Edite Estrela

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Wanneer een patiënt gezondheidszorg 
ontvangt in een lidstaat die niet het land is 
waar hij verzekerd is, is het cruciaal dat hij 
van tevoren van de geldende voorschriften 
op de hoogte is. Een soortgelijke 
duidelijkheid is vereist wanneer 
zorgverleners tijdelijk naar een andere 
lidstaat gaan om hun medische diensten 
daar te verlenen of wanneer 
grensoverschrijdende gezondheidszorg 
wordt verleend. In die gevallen is volgens 
de algemene beginselen in artikel 5 de 
wetgeving van de lidstaat waar de 
behandeling plaatsvindt van toepassing, 
aangezien de lidstaten uit hoofde van 
artikel 152, lid 5, van het Verdrag 
verantwoordelijk zijn voor de organisatie 
en verstrekking van gezondheidsdiensten 
en geneeskundige verzorging. Dit zal de 
patiënt helpen met kennis van zaken 
beslissingen te nemen en zal misverstanden 
en misvattingen voorkomen. Bovendien zal 
hierdoor veel vertrouwen tussen de patiënt 
en de zorgverlener ontstaan. 

(35) Wanneer een patiënt gezondheidszorg 
ontvangt in een lidstaat die niet het land is 
waar hij verzekerd is, is het cruciaal dat hij 
van tevoren van de geldende voorschriften 
op de hoogte is. Een soortgelijke 
duidelijkheid is vereist wanneer 
grensoverschrijdende gezondheidszorg 
wordt verleend. In die gevallen is volgens 
de algemene beginselen in artikel 5 de 
wetgeving van de lidstaat waar de 
behandeling plaatsvindt van toepassing, 
aangezien de lidstaten uit hoofde van 
artikel 152, lid 5, van het Verdrag 
verantwoordelijk zijn voor de organisatie 
en verstrekking van gezondheidsdiensten 
en geneeskundige verzorging. Dit zal de 
patiënt helpen met kennis van zaken 
beslissingen te nemen en zal misverstanden 
en misvattingen voorkomen. Bovendien zal 
hierdoor veel vertrouwen tussen de patiënt 
en de zorgverlener ontstaan.

Or. pt
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Amendement 162
Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 36 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36 bis) Elke lidstaat is verantwoordelijk 
voor het opgeven van de nationale 
netwerken waartoe patiënten uit elke 
lidstaat met de zekerheid van een 
minimaal niveau van kwaliteit en 
veiligheid vrij toegang hebben, wat 
betekent dat er een instrument voor het 
certificeren van behandelingsprocessen 
moet zijn. De certificering kan gebeuren 
door internationale instituten die tot taak 
hebben de kwaliteit en veiligheid te 
beoordelen en criteria vast te stellen voor 
de houdbaarheid van de publieke en 
private gezondheidszorgstelsels. Er kan 
een Europees overlegorgaan met 
vertegenwoordigers van de lidstaten en de 
belangrijkste bonden van 
patiëntenverenigingen worden ingesteld, 
dat tot taak heeft toe te zien op de 
tenuitvoerlegging door de lidstaten. 

Or. en

Motivering

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.
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Amendement 163
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Om het potentieel van de interne 
markt voor grensoverschrijdende 
gezondheidszorg te kunnen benutten, is 
samenwerking tussen de zorgaanbieders, 
zorginkopers en regelgevers van 
verschillende lidstaten op nationaal, 
regionaal of lokaal niveau nodig, zodat 
veilige, hoogwaardige en efficiënte 
grensoverschrijdende zorg kan worden 
gewaarborgd. Dit geldt in het bijzonder 
voor grensregio’s, waar 
grensoverschrijdende dienstverlening de 
meest efficiënte wijze kan zijn om de 
gezondheidsdiensten voor de plaatselijke 
bevolking te organiseren, maar waar 
samenwerking tussen de 
gezondheidsstelsels van verschillende 
lidstaten nodig is om dergelijke 
grensoverschrijdende gezondheidsdiensten 
blijvend tot stand te kunnen brengen. Deze 
samenwerking kan bestaan in gezamenlijke 
planning, wederzijdse erkenning of 
aanpassing van procedures of normen, 
interoperabiliteit van de nationale 
informatie- en 
communicatietechnologiesystemen, 
praktische mechanismen om de continuïteit 
van de zorg te waarborgen of praktische 
bevordering van tijdelijke of incidentele 
verlening van grensoverschrijdende 
gezondheidszorg door 
gezondheidswerkers. In 
Richtlijn 2005/36/EG betreffende de 
erkenning van beroepskwalificaties is 
bepaald dat het vrij verrichten van 
tijdelijke of incidentele diensten in een 
andere lidstaat, waaronder diensten van 
gezondheidswerkers, behoudens 
specifieke bepalingen van het 
communautaire recht, niet om redenen 

(37) Er is samenwerking tussen de 
zorgaanbieders, zorginkopers en 
regelgevers van verschillende lidstaten op 
nationaal, regionaal of lokaal niveau nodig, 
zodat veilige, hoogwaardige en efficiënte 
grensoverschrijdende zorg kan worden 
gewaarborgd. Dit geldt in het bijzonder 
voor grensregio’s, waar 
grensoverschrijdende gezondheidszorg een
efficiënte wijze kan zijn om de 
gezondheidszorg voor de plaatselijke 
bevolking te organiseren, maar waar 
samenwerking tussen de 
gezondheidsstelsels van verschillende 
lidstaten nodig is om dergelijke 
grensoverschrijdende gezondheidsdiensten 
blijvend tot stand te kunnen brengen. Deze 
samenwerking kan bestaan in gezamenlijke 
planning, wederzijdse erkenning of 
aanpassing van procedures of normen, 
interoperabiliteit van de nationale 
informatie- en 
communicatietechnologiesystemen, 
praktische mechanismen om de continuïteit 
van de zorg te waarborgen.
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van beroepskwalificatie mag worden 
beperkt. Deze richtlijn moet die 
bepalingen van Richtlijn 2005/36/EG 
onverlet laten.

Or. en

Motivering

De voorgestelde richtlijn moet alleen gelden voor grensoverschrijdende samenwerking en 
gevallen van patiëntenmobiliteit, d.w.z. de gebruikmaking van gezondheidszorg in het 
buitenland door individuele patiënten die daarvoor kiezen.

Amendement 164
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Om het potentieel van de interne 
markt voor grensoverschrijdende 
gezondheidszorg te kunnen benutten, is 
samenwerking tussen de zorgaanbieders, 
zorginkopers en regelgevers van 
verschillende lidstaten op nationaal, 
regionaal of lokaal niveau nodig, zodat 
veilige, hoogwaardige en efficiënte 
grensoverschrijdende zorg kan worden 
gewaarborgd. Dit geldt in het bijzonder 
voor grensregio’s, waar 
grensoverschrijdende dienstverlening de 
meest efficiënte wijze kan zijn om de 
gezondheidsdiensten voor de plaatselijke 
bevolking te organiseren, maar waar 
samenwerking tussen de 
gezondheidsstelsels van verschillende 
lidstaten nodig is om dergelijke 
grensoverschrijdende gezondheidsdiensten 
blijvend tot stand te kunnen brengen. Deze 
samenwerking kan bestaan in gezamenlijke 
planning, wederzijdse erkenning of 
aanpassing van procedures of normen, 
interoperabiliteit van de nationale 

(37) Er is samenwerking tussen de 
zorgaanbieders, zorginkopers en 
regelgevers van verschillende lidstaten op 
nationaal, regionaal of lokaal niveau nodig, 
zodat veilige, hoogwaardige en efficiënte 
grensoverschrijdende zorg kan worden 
gewaarborgd. Dit geldt in het bijzonder 
voor grensregio’s, waar 
grensoverschrijdende dienstverlening de 
meest efficiënte wijze kan zijn om de 
gezondheidsdiensten voor de plaatselijke 
bevolking te organiseren, maar waar 
samenwerking tussen de 
gezondheidsstelsels van verschillende 
lidstaten nodig is om dergelijke 
grensoverschrijdende gezondheidsdiensten 
blijvend tot stand te kunnen brengen. Deze 
samenwerking kan bestaan in gezamenlijke 
planning, wederzijdse erkenning of 
aanpassing van procedures of normen, 
interoperabiliteit van de nationale 
informatie- en 
communicatietechnologiesystemen, 
praktische mechanismen om de continuïteit 
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informatie- en 
communicatietechnologiesystemen, 
praktische mechanismen om de continuïteit 
van de zorg te waarborgen of praktische 
bevordering van tijdelijke of incidentele 
verlening van grensoverschrijdende 
gezondheidszorg door 
gezondheidswerkers. In 
Richtlijn 2005/36/EG betreffende de 
erkenning van beroepskwalificaties is 
bepaald dat het vrij verrichten van 
tijdelijke of incidentele diensten in een 
andere lidstaat, waaronder diensten van 
gezondheidswerkers, behoudens 
specifieke bepalingen van het 
communautaire recht, niet om redenen 
van beroepskwalificatie mag worden 
beperkt. Deze richtlijn moet die 
bepalingen van Richtlijn 2005/36/EG 
onverlet laten.

van de zorg te waarborgen of praktische 
bevordering van tijdelijke of incidentele 
verlening van grensoverschrijdende 
gezondheidszorg door 
gezondheidswerkers.

Or. fr

Motivering

Daar deze richtlijn betrekking heeft op alle vormen van zorg, is vermelding van de interne 
markt voor grensoverschrijdende gezondheidszorg zinloos.

Dit gedeelte wordt verplaatst naar een nieuwe overweging 37 bis, waar het exacter 
geformuleerd wordt.

Amendement 165
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Om het potentieel van de interne 
markt voor grensoverschrijdende 
gezondheidszorg te kunnen benutten, is
samenwerking tussen de zorgaanbieders, 
zorginkopers en regelgevers van 
verschillende lidstaten op nationaal, 
regionaal of lokaal niveau nodig, zodat 

(37) Grensoverschrijdende 
gezondheidszorg vereist samenwerking 
tussen de zorgaanbieders, zorginkopers en 
regelgevers van verschillende lidstaten op 
nationaal, regionaal of lokaal niveau, zodat 
veilige, hoogwaardige en efficiënte 
grensoverschrijdende zorg kan worden 
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veilige, hoogwaardige en efficiënte 
grensoverschrijdende zorg kan worden 
gewaarborgd. Dit geldt in het bijzonder 
voor grensregio’s, waar 
grensoverschrijdende dienstverlening de 
meest efficiënte wijze kan zijn om de 
gezondheidsdiensten voor de plaatselijke 
bevolking te organiseren, maar waar 
samenwerking tussen de 
gezondheidsstelsels van verschillende 
lidstaten nodig is om dergelijke 
grensoverschrijdende gezondheidsdiensten 
blijvend tot stand te kunnen brengen. Deze 
samenwerking kan bestaan in gezamenlijke 
planning, wederzijdse erkenning of 
aanpassing van procedures of normen, 
interoperabiliteit van de nationale 
informatie- en 
communicatietechnologiesystemen, 
praktische mechanismen om de continuïteit 
van de zorg te waarborgen of praktische 
bevordering van tijdelijke of incidentele 
verlening van grensoverschrijdende 
gezondheidszorg door 
gezondheidswerkers. In 
Richtlijn 2005/36/EG betreffende de 
erkenning van beroepskwalificaties is 
bepaald dat het vrij verrichten van 
tijdelijke of incidentele diensten in een 
andere lidstaat, waaronder diensten van 
gezondheidswerkers, behoudens specifieke 
bepalingen van het communautaire recht, 
niet om redenen van beroepskwalificatie 
mag worden beperkt. Deze richtlijn moet 
die bepalingen van Richtlijn 2005/36/EG 
onverlet laten.

gewaarborgd. Dit geldt in het bijzonder 
voor grensregio’s, waar 
grensoverschrijdende dienstverlening de 
meest efficiënte wijze kan zijn om de 
gezondheidsdiensten voor de plaatselijke 
bevolking te organiseren, maar waar 
samenwerking tussen de 
gezondheidsstelsels van verschillende 
lidstaten nodig is om dergelijke 
grensoverschrijdende gezondheidsdiensten 
blijvend tot stand te kunnen brengen. Deze 
samenwerking kan bestaan in gezamenlijke 
planning, wederzijdse erkenning of 
aanpassing van procedures of normen, 
interoperabiliteit van de nationale 
informatie- en 
communicatietechnologiesystemen, 
praktische mechanismen om de continuïteit 
van de zorg te waarborgen of praktische 
bevordering van tijdelijke of incidentele 
verlening van grensoverschrijdende 
gezondheidszorg door 
gezondheidswerkers. In 
Richtlijn 2005/36/EG betreffende de
erkenning van beroepskwalificaties is 
bepaald dat het vrij verrichten van 
tijdelijke of incidentele diensten in een 
andere lidstaat, waaronder diensten van 
gezondheidswerkers, behoudens specifieke 
bepalingen van het communautaire recht, 
niet om redenen van beroepskwalificatie 
mag worden beperkt. Deze richtlijn moet 
die bepalingen van Richtlijn 2005/36/EG 
onverlet laten.

Or. en

Motivering

De verlening van grensoverschrijdende gezondheidszorg – met name in grensregio’s – is geen 
zaak van de interne markt. Samenwerking op het gebied van  gezondheidszorg in grensregio’s 
wordt momenteel geregeld door bilaterale of multilaterale overeenkomsten tussen lidstaten 
en/of in het kader van Euregio’s. Dit is zeer doeltreffend en doelmatig gebleken en dit moet zo 
blijven. Deze samenwerking heeft niets te maken met de beginselen van de interne markt.
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Amendement 166
Stefano Zappalà

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Om het potentieel van de interne 
markt voor grensoverschrijdende 
gezondheidszorg te kunnen benutten, is 
samenwerking tussen de zorgaanbieders, 
zorginkopers en regelgevers van 
verschillende lidstaten op nationaal, 
regionaal of lokaal niveau nodig, zodat 
veilige, hoogwaardige en efficiënte 
grensoverschrijdende zorg kan worden 
gewaarborgd. Dit geldt in het bijzonder 
voor grensregio’s, waar 
grensoverschrijdende dienstverlening de 
meest efficiënte wijze kan zijn om de 
gezondheidsdiensten voor de plaatselijke 
bevolking te organiseren, maar waar 
samenwerking tussen de 
gezondheidsstelsels van verschillende 
lidstaten nodig is om dergelijke 
grensoverschrijdende gezondheidsdiensten 
blijvend tot stand te kunnen brengen. Deze 
samenwerking kan bestaan in gezamenlijke 
planning, wederzijdse erkenning of 
aanpassing van procedures of normen, 
interoperabiliteit van de nationale 
informatie- en 
communicatietechnologiesystemen, 
praktische mechanismen om de continuïteit 
van de zorg te waarborgen of praktische 
bevordering van tijdelijke of incidentele 
verlening van grensoverschrijdende 
gezondheidszorg door 
gezondheidswerkers. In 
Richtlijn 2005/36/EG betreffende de 
erkenning van beroepskwalificaties is 
bepaald dat het vrij verrichten van 
tijdelijke of incidentele diensten in een 
andere lidstaat, waaronder diensten van 
gezondheidswerkers, behoudens specifieke 

(37) Om het potentieel van de interne 
markt voor grensoverschrijdende 
gezondheidszorg te kunnen benutten, is 
samenwerking tussen de zorgaanbieders, 
zorginkopers en regelgevers van 
verschillende lidstaten op nationaal, 
regionaal of lokaal niveau nodig, zodat 
veilige, hoogwaardige en efficiënte 
grensoverschrijdende zorg kan worden 
gewaarborgd. Dit geldt in het bijzonder 
voor grensregio’s, waar 
grensoverschrijdende dienstverlening de 
meest efficiënte wijze kan zijn om de 
gezondheidsdiensten voor de plaatselijke 
bevolking te organiseren, maar waar 
samenwerking tussen de 
gezondheidsstelsels van verschillende 
lidstaten nodig is om dergelijke 
grensoverschrijdende gezondheidsdiensten 
blijvend tot stand te kunnen brengen. Deze 
samenwerking kan bestaan in gezamenlijke 
planning, wederzijdse erkenning of 
aanpassing van procedures of normen, 
interoperabiliteit van de nationale 
informatie- en 
communicatietechnologiesystemen, 
praktische mechanismen om de continuïteit 
van de zorg te waarborgen of praktische 
bevordering van tijdelijke of incidentele 
verlening van grensoverschrijdende 
gezondheidszorg door 
gezondheidswerkers. Er moet ook 
bijzondere aandacht worden besteed aan 
instrumenten als het Europese 
beroepsbewijs voor gezondheidswerkers 
om de grensoverschrijdende verstrekking 
van gezondheidszorg door 
gezondheidswerkers te vergemakkelijken, 
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bepalingen van het communautaire recht, 
niet om redenen van beroepskwalificatie 
mag worden beperkt. Deze richtlijn moet 
die bepalingen van Richtlijn 2005/36/EG 
onverlet laten.

met name als dergelijke instrumenten 
ertoe bijdragen de verlening van 
gezondheidsdiensten aan patiënten die 
zich naar een ander land begeven zeker te 
stellen. In Richtlijn 2005/36/EG 
betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties is bepaald dat het vrij 
verrichten van tijdelijke of incidentele 
diensten in een andere lidstaat, waaronder 
diensten van gezondheidswerkers, 
behoudens specifieke bepalingen van het 
communautaire recht, niet om redenen van 
beroepskwalificatie mag worden beperkt. 
Deze richtlijn moet die bepalingen van 
Richtlijn 2005/36/EG onverlet laten.

Or. en

Motivering

Sommige lidstaten ontwikkelen beroepsbewijzen op nationaal niveau die diverse doelen 
dienen. Deze bewijzen geven informatie over de gezondheidswerkers, maar zij hebben vaak 
ook ten doel  de verlening van gezondheidsdiensten te vergemakkelijken. Het beroepsbewijs 
voor gezondheidswerkers kan onder meer nuttig zijn voor E-recepten of de toegang tot 
medische dossiers. De vermelding van dergelijke instrumenten in de richtlijn kan de lidstaten 
stimuleren om hun beleid in die zin  aan te passen.

Amendement 167
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 37 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37 bis) In Richtlijn 2005/36/EG is 
bepaald dat het vrij verrichten van 
tijdelijke of incidentele diensten in een 
andere lidstaat, waaronder diensten van 
gezondheidswerkers, behoudens 
specifieke bepalingen van het 
communautaire recht, niet om redenen 
van beroepskwalificatie mag worden 
beperkt. Deze richtlijn moet die 
bepalingen van Richtlijn 2005/36/EG 
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onverlet laten. In richtlijn 2005/36/EG 
wordt evenwel slechts zeer ten dele 
rekening gehouden met de specifieke 
details van kwalificaties die in de 
gezondheidszorg zijn vereist, hetgeen ten 
koste gaat van de veiligheid van de 
patiënten. Daarom moeten er passende 
procedures voor de erkenning van 
kwalificaties worden vastgesteld, hetzij in 
het kader van een herschikking van 
Richtlijn 2005/36/EG, hetzij via een 
specifiek wetgevingsinstrument.

Or. fr

Motivering

Deze richtlijn mag geen inbreuk maken op de beginselen van Richtlijn 2005/36/EG, maar er 
moet wel op gewezen worden dat die richtlijn tekortschiet waar het gaat om de vereiste 
specifieke aard van de kwalificaties en de opleiding van gezondheidswerkers, wat een risico 
voor de patiënten kan inhouden.

Amendement 168
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Wanneer geneesmiddelen in de 
lidstaat van de patiënt overeenkomstig 
Richtlijn 2001/83/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 
6 november 2001 tot vaststelling van een 
communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
zijn toegelaten en in een andere lidstaat 
voor een bepaalde patiënt zijn 
voorgeschreven, moet een dergelijk recept 
in principe in de eigen lidstaat van de 
patiënt medisch erkend en gebruikt kunnen 
worden. De opheffing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke belemmeringen voor 
een dergelijke erkenning doet niet af aan

(39) Wanneer geneesmiddelen in de 
lidstaat van de patiënt overeenkomstig 
Richtlijn 2001/83/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 
6 november 2001 tot vaststelling van een 
communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
zijn toegelaten en in een andere lidstaat 
voor een bepaalde patiënt zijn 
voorgeschreven, moet een dergelijk recept 
in de eigen lidstaat van de patiënt medisch 
erkend en gebruikt kunnen worden, mits 
het voldoet aan de voorschriften voor de 
geneesmiddelenbewaking van die lidstaat 
en de noodzaak van passende instemming 
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de noodzaak van passende instemming 
door de behandelend arts of apotheker van 
de patiënt in elk afzonderlijk geval indien 
dit uit hoofde van de bescherming van de 
menselijke gezondheid gerechtvaardigd is, 
noodzakelijk is en evenredig is met die 
doelstelling. Een dergelijke medische 
erkenning moet bovendien de beslissing 
van de lidstaat van aansluiting over de 
opname van dergelijke geneesmiddelen in 
het vergoedingenpakket van het 
socialezekerheidsstelsel waarbij de patiënt 
is aangesloten, onverlet laten. De 
toepassing van het erkenningsbeginsel zal 
worden bevorderd door de nodige 
maatregelen goed te keuren om de 
veiligheid van de patiënt te waarborgen en 
misbruik van of verwarring over 
geneesmiddelen te voorkomen.

door de behandelend arts of apotheker van 
de patiënt in elk afzonderlijk geval indien 
dit uit hoofde van de bescherming van de 
menselijke gezondheid gerechtvaardigd is, 
noodzakelijk is en evenredig is met die 
doelstelling.. Een dergelijke medische 
erkenning moet bovendien de beslissing 
van de lidstaat van aansluiting over de 
opname van dergelijke geneesmiddelen in 
het vergoedingenpakket van het 
socialezekerheidsstelsel waarbij de patiënt 
is aangesloten, onverlet laten. De 
toepassing van bovengenoemde procedure
zal worden bevorderd door de nodige 
maatregelen goed te keuren om de 
veiligheid van de patiënt te waarborgen en 
misbruik van of verwarring over 
geneesmiddelen te voorkomen.

Or. pl

Amendement 169
Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Wanneer geneesmiddelen in de 
lidstaat van de patiënt overeenkomstig 
Richtlijn 2001/83/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 
6 november 2001 tot vaststelling van een 
communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
zijn toegelaten en in een andere lidstaat 
voor een bepaalde patiënt zijn 
voorgeschreven, moet een dergelijk recept 
in principe in de eigen lidstaat van de 
patiënt medisch erkend en gebruikt kunnen 
worden. De opheffing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke belemmeringen voor 
een dergelijke erkenning doet niet af aan de 
noodzaak van passende instemming door 

(39) Wanneer geneesmiddelen in de 
lidstaat van de patiënt overeenkomstig 
Richtlijn 2001/83/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 
6 november 2001 tot vaststelling van een 
communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
zijn toegelaten en in een andere lidstaat 
voor een bepaalde patiënt zijn 
voorgeschreven, moet een dergelijk recept 
in principe in de eigen lidstaat van de 
patiënt in apotheken erkend en gebruikt 
kunnen worden. De opheffing van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
belemmeringen voor een dergelijke 
erkenning doet niet af aan de noodzaak van 
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de behandelend arts of apotheker van de 
patiënt in elk afzonderlijk geval indien dit 
uit hoofde van de bescherming van de 
menselijke gezondheid gerechtvaardigd is, 
noodzakelijk is en evenredig is met die 
doelstelling. Een dergelijke medische
erkenning moet bovendien de beslissing 
van de lidstaat van aansluiting over de 
opname van dergelijke geneesmiddelen in 
het vergoedingenpakket van het 
socialezekerheidsstelsel waarbij de patiënt 
is aangesloten, onverlet laten. De 
toepassing van het erkenningsbeginsel zal 
worden bevorderd door de nodige 
maatregelen goed te keuren om de 
veiligheid van de patiënt te waarborgen en 
misbruik van of verwarring over 
geneesmiddelen te voorkomen.

passende instemming door de behandelend 
arts of apotheker van de patiënt in elk 
afzonderlijk geval indien dit uit hoofde van 
de bescherming van de menselijke 
gezondheid gerechtvaardigd is, 
noodzakelijk is en evenredig is met die 
doelstelling. Een dergelijke erkenning moet 
bovendien de beslissing van de lidstaat van 
aansluiting over de opname van dergelijke 
geneesmiddelen in het vergoedingenpakket 
van het socialezekerheidsstelsel waarbij de 
patiënt is aangesloten, en de geldigheid 
van nationale bepalingen inzake prijzen 
en bijbetaling onverlet laten. De 
toepassing van het erkenningsbeginsel zal 
worden bevorderd door de nodige 
maatregelen goed te keuren om de 
veiligheid van de patiënt te waarborgen en 
misbruik van of verwarring over 
geneesmiddelen te voorkomen.

Or. de

Motivering

Bij de erkenning van recepten gaat het niet om medische erkenning door de arts, maar om 
erkenning bij de verstrekking van geneesmiddelen door de apotheker.

Amendement 170
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Wanneer geneesmiddelen in de 
lidstaat van de patiënt overeenkomstig 
Richtlijn 2001/83/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 
6 november 2001 tot vaststelling van een 
communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
zijn toegelaten en in een andere lidstaat 
voor een bepaalde patiënt zijn 

(39) Wanneer geneesmiddelen in de 
lidstaat van de patiënt overeenkomstig 
Richtlijn 2001/83/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 
6 november 2001 tot vaststelling van een 
communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
zijn toegelaten en in een andere lidstaat 
voor een bepaalde patiënt zijn 
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voorgeschreven, moet een dergelijk recept 
in principe in de eigen lidstaat van de 
patiënt medisch erkend en gebruikt kunnen 
worden. De opheffing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke belemmeringen voor 
een dergelijke erkenning doet niet af aan de 
noodzaak van passende instemming door 
de behandelend arts of apotheker van de 
patiënt in elk afzonderlijk geval indien dit 
uit hoofde van de bescherming van de 
menselijke gezondheid gerechtvaardigd is, 
noodzakelijk is en evenredig is met die 
doelstelling. Een dergelijke medische 
erkenning moet bovendien de beslissing 
van de lidstaat van aansluiting over de 
opname van dergelijke geneesmiddelen in 
het vergoedingenpakket van het 
socialezekerheidsstelsel waarbij de patiënt 
is aangesloten, onverlet laten. De 
toepassing van het erkenningsbeginsel zal 
worden bevorderd door de nodige 
maatregelen goed te keuren om de 
veiligheid van de patiënt te waarborgen en 
misbruik van of verwarring over 
geneesmiddelen te voorkomen.

voorgeschreven, moet een dergelijk recept 
in principe in de eigen lidstaat van de 
patiënt medisch erkend en gebruikt kunnen 
worden. De opheffing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke belemmeringen voor 
een dergelijke erkenning doet niet af aan de 
noodzaak van passende instemming door 
de behandelend arts of apotheker van de 
patiënt in elk afzonderlijk geval indien dit 
uit hoofde van de bescherming van de 
menselijke gezondheid gerechtvaardigd is, 
noodzakelijk is en evenredig is met die 
doelstelling. Een dergelijke medische 
erkenning moet bovendien de beslissing 
van de lidstaat van aansluiting over de 
opname van dergelijke geneesmiddelen in 
het vergoedingenpakket van het 
socialezekerheidsstelsel waarbij de patiënt 
is aangesloten, onverlet laten. De 
toepassing van het erkenningsbeginsel zal 
worden bevorderd door de nodige 
maatregelen goed te keuren om de 
veiligheid van de patiënt te waarborgen en 
misbruik van of verwarring over 
geneesmiddelen te voorkomen. Wanneer 
in de lidstaat waar de behandeling 
plaatsvindt een recept wordt verstrekt voor 
een geneesmiddel dat in de lidstaat van 
aansluiting normaliter niet op voorschrift 
verkrijgbaar is, beslist laatstgenoemde 
lidstaat of hij bij wijze van uitzondering 
toestemming verleent, dan wel een ander 
geneesmiddel verstrekt dat op grond van 
wetenschappelijke gegevens gelijkwaardig 
is.

Or. en

Motivering

Patiënten moeten de garantie hebben dat zij de juiste behandeling krijgen op basis van 
wetenschappelijke gegevens.
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Amendement 171
Stefano Zappalà

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Wanneer geneesmiddelen in de 
lidstaat van de patiënt overeenkomstig 
Richtlijn 2001/83/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 
6 november 2001 tot vaststelling van een 
communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
zijn toegelaten en in een andere lidstaat 
voor een bepaalde patiënt zijn 
voorgeschreven, moet een dergelijk recept 
in principe in de eigen lidstaat van de 
patiënt medisch erkend en gebruikt kunnen 
worden. De opheffing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke belemmeringen voor 
een dergelijke erkenning doet niet af aan de 
noodzaak van passende instemming door 
de behandelend arts of apotheker van de 
patiënt in elk afzonderlijk geval indien dit 
uit hoofde van de bescherming van de 
menselijke gezondheid gerechtvaardigd is, 
noodzakelijk is en evenredig is met die 
doelstelling. Een dergelijke medische 
erkenning moet bovendien de beslissing 
van de lidstaat van aansluiting over de 
opname van dergelijke geneesmiddelen in 
het vergoedingenpakket van het 
socialezekerheidsstelsel waarbij de patiënt 
is aangesloten, onverlet laten. De 
toepassing van het erkenningsbeginsel zal
worden bevorderd door de nodige 
maatregelen goed te keuren om de 
veiligheid van de patiënt te waarborgen en 
misbruik van of verwarring over 
geneesmiddelen te voorkomen.

(39) Wanneer geneesmiddelen in de 
lidstaat van de patiënt overeenkomstig 
Richtlijn 2001/83/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 
6 november 2001 tot vaststelling van een 
communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
zijn toegelaten en in een andere lidstaat 
voor een bepaalde patiënt zijn 
voorgeschreven, moet een dergelijk recept 
in principe in de eigen lidstaat van de 
patiënt medisch erkend en gebruikt kunnen 
worden in apotheken. De opheffing van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
belemmeringen voor een dergelijke 
erkenning doet niet af aan de noodzaak van 
passende instemming door de behandelend 
arts of apotheker van de patiënt in elk 
afzonderlijk geval indien dit uit hoofde van 
de bescherming van de menselijke 
gezondheid gerechtvaardigd is, 
noodzakelijk is en evenredig is met die 
doelstelling. Een dergelijke medische 
erkenning moet bovendien de beslissing 
van de lidstaat van aansluiting over de 
opname van dergelijke geneesmiddelen in 
het vergoedingenpakket van het 
socialezekerheidsstelsel waarbij de patiënt 
is aangesloten, onverlet laten. De 
toepassing van het erkenningsbeginsel zal 
worden bevorderd door de nodige 
maatregelen goed te keuren om de 
veiligheid van de patiënt te waarborgen en 
misbruik van of verwarring over 
geneesmiddelen te voorkomen.

Or. en
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Motivering

Spreekt voor zich.

Amendement 172
Nicolae Vlad Popa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39 bis) Het besluit om bij wijze van 
uitzondering toestemming te geven voor 
geneesmiddelen die in de lidstaat van 
aansluiting normaliter niet verkrijgbaar 
zijn, moet worden genomen door een 
medisch comité dat moet vatstellen of het 
leven van de patiënt in gevaar is, de 
kwaliteit van zijn leven verminderd is of 
een vergelijkbaar geacht alternatief 
geneesmiddel verstrekt kan worden.

Or. en

Amendement 173
Jules Maaten

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 39 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39 bis) De Europese Commissie moet een 
haalbaarheidsstudie over een 
gemeenschappelijk benchmarksysteem 
van de EU voor de kwaliteit van de 
gezondheidszorg opstellen.

Or. en



PE418.320v01-00 64/77 AM\763902NL.doc

NL

Amendement 174
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Aan alle patiënten met aandoeningen 
waarvoor een bijzondere concentratie van 
middelen of deskundigheid vereist is, moet 
gezondheidszorg worden verleend door de 
Europese referentienetwerken, zodat 
betaalbare, hoogwaardige en 
kosteneffectieve zorg wordt geboden; deze 
netwerken kunnen tevens een centrale rol 
spelen op het gebied van medische 
opleiding, onderzoek en uitwisseling en 
beoordeling van informatie. Er moet een 
mechanisme voor de identificatie en
ontwikkeling van de Europese 
referentienetwerken worden ingesteld om 
op Europees niveau de gelijke toegang tot 
hoogwaardige, gedeelde expertise op een 
bepaald medisch gebied voor alle
patiënten en voor gezondheidswerkers te 
organiseren.

(40) De lidstaten bevorderen de
ontwikkeling van Europese 
referentienetwerken van zorgverleners op 
vrijwillige basis die wetenschappelijke 
ervaringen uitwisselen om de 
mogelijkheden voor de medische 
verzorging van patiënten met zeldzame 
ziekten te verbeteren, op basis van de open
coördinatiemethode. 

Or. de

Motivering

Dit amendement komt overeen met het amendement van dezelfde indiener op artikel 15.

Amendement 175
Colm Burke, Avril Doyle

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Aan alle patiënten met aandoeningen 
waarvoor een bijzondere concentratie van 
middelen of deskundigheid vereist is, moet 
gezondheidszorg worden verleend door de 

(40) Aan alle patiënten met aandoeningen 
waarvoor een bijzondere concentratie van 
middelen of deskundigheid vereist is, moet 
gezondheidszorg worden verleend door de 
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Europese referentienetwerken, zodat 
betaalbare, hoogwaardige en 
kosteneffectieve zorg wordt geboden; deze 
netwerken kunnen tevens een centrale rol 
spelen op het gebied van medische 
opleiding, onderzoek en uitwisseling en 
beoordeling van informatie. Er moet een 
mechanisme voor de identificatie en 
ontwikkeling van de Europese 
referentienetwerken worden ingesteld om 
op Europees niveau de gelijke toegang tot 
hoogwaardige, gedeelde expertise op een 
bepaald medisch gebied voor alle patiënten 
en voor gezondheidswerkers te 
organiseren. 

Europese referentienetwerken, zodat 
betaalbare, hoogwaardige en 
kosteneffectieve zorg wordt geboden; deze 
netwerken kunnen tevens een centrale rol 
spelen op het gebied van medische 
opleiding, onderzoek en uitwisseling en 
beoordeling van informatie. Er moet een 
mechanisme voor de identificatie en 
ontwikkeling van de Europese 
referentienetwerken worden ingesteld om 
op Europees niveau de gelijke toegang tot 
hoogwaardige, gedeelde expertise op een 
bepaald medisch gebied voor alle patiënten 
en voor gezondheidswerkers te 
organiseren.  Er kunnen aanzienlijke 
synergieën worden bereikt door het 
institutionele kader voor 
referentienetwerken te combineren met de 
centrale contactpunten in lidstaten die 
worden genoemd in overweging 34.

Or. en

Motivering

Er kunnen dubbele voordelen voor de patiënt worden bereikt door de coördinerende 
infrastructuur voor grensoverschrijdende contactpunten voor gezondheidszorg en 
referentienetwerken te combineren binnen één enkele instelling in elke lidstaat.

Amendement 176
Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41 bis) De interoperabiliteit van e-
gezondheidszorgoplossingen moet worden 
bereikt met naleving van het nationale 
recht inzake gezondheidsdiensten dat is 
aangenomen om de patiënt te 
beschermen, met inbegrip van wetgeving 
inzake internetapotheken, in het bijzonder 
nationale verboden op de verzending per 
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post van receptplichtige geneesmiddelen 
overeenkomstig de jurisprudentie van het 
Europese Hof van Justitie en Richtlijn 
97/7/EG betreffende de bescherming van 
de consument bij op afstand gesloten 
overeenkomsten.

Or. de

Motivering

Overeenkomstig de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie (arrest van 11 december 
2003, C-322/01, Deutscher Apothekerverband) en artikel 14 van Richtlijn 97/7/EG 
betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten, moet 
duidelijk worden gemaakt dat deze richtlijn geen afbreuk doet aan de toelaatbaarheid van 
verboden op de verzending per post van receptplichtige geneesmiddelen op grond van 
gevaren voor de volksgezondheid.

Amendement 177
Stefano Zappalà

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41 bis) De interoperabiliteit van e-
gezondheidszorgoplossingen moet worden 
bereikt met naleving van het nationale 
recht inzake gezondheidsdiensten dat is 
aangenomen om de patiënt te 
beschermen, met inbegrip van wetgeving 
inzake internetapotheken, in het bijzonder 
nationale verboden op de verzending per 
post van receptplichtige geneesmiddelen 
overeenkomstig de jurisprudentie van het 
Europese Hof van Justitie en Richtlijn 
97/7/EG betreffende de bescherming van 
de consument bij op afstand gesloten 
overeenkomsten.

Or. en
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Motivering

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.

Amendement 178
Anne Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 41 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41 bis) De interoperabiliteit van e-
gezondheidszorgoplossingen moet worden 
bereikt met naleving van het nationale 
recht inzake gezondheidsdiensten dat is 
aangenomen om de patiënt te 
beschermen, met inbegrip van wetgeving 
inzake internetapotheken.

Or. fr

Motivering

La proposition de directive favorise l’usage de services de santé en ligne dans un contexte 
transfrontalier. La santé en ligne peut faciliter les soins transfrontaliers. Cette proposition de 
directive ne devrait pas créer des doutes sur la légalité des dispositions nationales sur la 
vente de médicaments par Internet. La Cour de Justice européenne a déjà statué sur les 
restrictions nationales en matière de vente de médicaments par Internet. Dans l’affaire 
DocMorris (C-322/01) la CJCE a déclaré que les dispositions nationales limitant la vente des 
médicaments soumis à prescription par Internet sont conformes aux dispositions du Traité. La 
proposition de directive doit refléter cette jurisprudence.



PE418.320v01-00 68/77 AM\763902NL.doc

NL

Amendement 179
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) De voortdurende ontwikkeling van de 
medische wetenschap en de 
gezondheidstechnologieën biedt de 
gezondheidsstelsels van de lidstaten 
kansen, maar stelt deze ook voor zware 
opgaven. Samenwerking bij de evaluatie 
van nieuwe gezondheidstechnologieën 
kan de lidstaten helpen doordat 
schaalvoordelen worden behaald en 
dubbel werk wordt voorkomen, en een 
betere kennisbasis opleveren voor een 
optimaal gebruik van nieuwe 
technologieën teneinde te waarborgen dat 
veilige, hoogwaardige en efficiënte 
gezondheidszorg wordt verleend. Dit zal 
ook bijdragen tot de werking van de 
interne markt, doordat innovaties op het 
gebied van de medische wetenschap en de 
gezondheidstechnologieën sneller en op 
ruimere schaal worden verspreid. Voor 
een dergelijke samenwerking zijn 
duurzame structuren nodig, waaraan alle 
relevante autoriteiten van de lidstaten 
deelnemen en die op de bestaande 
proefprojecten moeten voortbouwen.

(43) De voortdurende ontwikkeling van de 
medische wetenschap en de 
gezondheidstechnologieën biedt de 
gezondheidsstelsels van de lidstaten 
kansen, maar stelt deze ook voor zware 
opgaven. De evaluatie van 
gezondheidstechnologieën en de 
mogelijke beperking van de toegang tot 
nieuwe technologieën als gevolg van 
bepaalde besluiten van bestuursorganen 
werpen echter een aantal fundamentele 
sociale vragen op, die de deelneming van 
een groot aantal belanghebbenden en de 
totstandbrenging van een levensvatbaar 
bestuursmodel vereisen. Daarom is niet 
alleen de medewerking gewenst van de 
bevoegde instanties van alle lidstaten, 
maar ook van alle andere betrokkenen, 
met inbegrip van de gezondheidswerkers 
en vertegenwoordigers van de patiënten 
en de industrie. Bovendien moet de 
samenwerking berusten op uitvoerbare 
beginselen van goed bestuur, zoals 
transparantie, openheid, objectiviteit en 
onpartijdigheid van de procedures. De 
Commissie moet ervoor zorgen dat 
instanties die verantwoordelijk zijn voor 
de evaluatie van 
gezondheidstechnologieën, alleen tot het 
netwerk mogen toetreden als zij deze 
beginselen onderschrijven.  

Or. fr

Motivering

Uitwisseling van informatie tussen instanties die verantwoordelijk zijn voor de evaluatie van 
gezondheidstechnologieën veronderstelt en vereist de toepassing van goede praktijken 
(bijvoorbeeld goed bestuur, transparantie en deelneming van de belanghebbenden) bij de 



AM\763902NL.doc 69/77 PE418.320v01-00

NL

door de lidstaten uitgevoerde evaluaties. De evaluaties van gezondheidstechnologieën moeten 
dan ook beantwoorden aan criteria van openheid en objectiviteit, en moeten gebaseerd zijn 
op de dialoog en de medewerking van de betrokken actoren, met inbegrip van de patiënten en 
de industrie.

Amendement 180
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) De voortdurende ontwikkeling van de 
medische wetenschap en de 
gezondheidstechnologieën biedt de 
gezondheidsstelsels van de lidstaten 
kansen, maar stelt deze ook voor zware 
opgaven. Samenwerking bij de evaluatie 
van nieuwe gezondheidstechnologieën kan 
de lidstaten helpen doordat 
schaalvoordelen worden behaald en dubbel 
werk wordt voorkomen, en een betere 
kennisbasis opleveren voor een optimaal 
gebruik van nieuwe technologieën teneinde 
te waarborgen dat veilige, hoogwaardige 
en efficiënte gezondheidszorg wordt 
verleend. Dit zal ook bijdragen tot de 
werking van de interne markt, doordat 
innovaties op het gebied van de medische 
wetenschap en de 
gezondheidstechnologieën sneller en op 
ruimere schaal worden verspreid. Voor een 
dergelijke samenwerking zijn duurzame 
structuren nodig, waaraan alle relevante 
autoriteiten van de lidstaten deelnemen en 
die op de bestaande proefprojecten moeten 
voortbouwen.

(43) De voortdurende ontwikkeling van de 
medische wetenschap en de 
gezondheidstechnologieën biedt de 
gezondheidsstelsels van de lidstaten 
kansen, maar stelt deze ook voor zware 
opgaven. Samenwerking bij de evaluatie 
van nieuwe gezondheidstechnologieën kan 
de lidstaten helpen doordat 
schaalvoordelen worden behaald en dubbel 
werk wordt voorkomen, en een betere 
kennisbasis opleveren voor een optimaal 
gebruik van nieuwe technologieën teneinde 
te waarborgen dat veilige, hoogwaardige 
en efficiënte gezondheidszorg wordt 
verleend. Dit kan ook bijdragen tot de 
werking van de interne markt, doordat 
innovaties op het gebied van de medische 
wetenschap en de 
gezondheidstechnologieën sneller en op 
ruimere schaal worden verspreid. Voor een 
dergelijke samenwerking zijn duurzame 
structuren nodig, waaraan alle relevante 
belanghebbenden, onder meer 
gezondheidswerkers, vertegenwoordigers 
van de patiënten, onderzoekers en 
producenten alsook autoriteiten van de 
lidstaten deelnemen en die op de bestaande 
proefprojecten moeten voortbouwen.
Bovendien moet de samenwerking 
berusten op solide beginselen van goed 
bestuur, zoals transparantie, openheid, 
inclusiviteit, objectiviteit en 
onpartijdigheid van de procedures, die
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openstaan voor de behoeften, voorkeuren 
en verwachtingen van de patiënten.  De 
Commissie moet ervoor zorgen dat 
instanties die verantwoordelijk zijn voor 
de evaluatie van 
gezondheidstechnologieën, alleen tot het 
netwerk mogen toetreden als zij deze 
beginselen onderschrijven.

Or. en

Motivering

Gezonheidszorgstelsels en de beoordeling van gezondheidstechnologie ( Health Technology 
Assessment - HTA) moeten open en inclusief zijn.  Bij de beoordeling moet ook rekening 
worden gehouden met de standpunten, ervaringen en deskundigheid van de patiënten, zodat 
een betere afweging van de baten, de kosten en de risico's gemaakt kan worden.  Hierbij 
moeten ook de artsen, gezondheidswerkers, onderzoekers en industrie worden betrokken.  De 
standpunten van de belanghebbenden moeten in de besluitvormingsfase van het HTA-proces 
in aanmerking worden genomen. Dit amendement hangt samen met een amendement op 
artikel 17.

Amendement 181
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) In het bijzonder moet de Commissie 
de bevoegdheid krijgen de volgende 
maatregelen vast te stellen: een lijst van 
behandelingen die onder dezelfde regeling 
als intramurale zorg moeten vallen, maar 
waarvoor geen 
overnachtingsaccommodatie nodig is; 
begeleidende maatregelen om specifieke 
categorieën geneesmiddelen of stoffen 
van de in deze richtlijn bedoelde 
erkenning van in een andere lidstaat 
verstrekte recepten uit te sluiten; een lijst 
van specifieke criteria en voorwaarden 
waaraan Europese referentienetwerken 
moeten voldoen; de procedure voor de 

Schrappen
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oprichting van Europese 
referentienetwerken. Aangezien het gaat 
om maatregelen van algemene strekking 
tot wijziging van niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn of tot 
aanvulling van deze richtlijn met nieuwe 
niet-essentiële onderdelen, moeten deze 
maatregelen worden vastgesteld volgens 
de regelgevingsprocedure met toetsing 
van artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG.

Or. de

Motivering

Dit amendement komt overeen met het amendement van dezelfde indiener op artikel 8 en 
artikel 15.

Amendement 182
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) In het bijzonder moet de Commissie 
de bevoegdheid krijgen de volgende 
maatregelen vast te stellen: een lijst van 
behandelingen die onder dezelfde regeling 
als intramurale zorg moeten vallen, maar 
waarvoor geen 
overnachtingsaccommodatie nodig is; 
begeleidende maatregelen om specifieke 
categorieën geneesmiddelen of stoffen 
van de in deze richtlijn bedoelde 
erkenning van in een andere lidstaat 
verstrekte recepten uit te sluiten; een lijst 
van specifieke criteria en voorwaarden 
waaraan Europese referentienetwerken 
moeten voldoen; de procedure voor de 
oprichting van Europese 
referentienetwerken. Aangezien het gaat 
om maatregelen van algemene strekking 
tot wijziging van niet-essentiële 

Schrappen
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onderdelen van deze richtlijn of tot 
aanvulling van deze richtlijn met nieuwe 
niet-essentiële onderdelen, moeten deze 
maatregelen worden vastgesteld volgens 
de regelgevingsprocedure met toetsing 
van artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG.

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt verband met verscheidene andere amendementen van dezelfde 
indiener op de artikelen van de richtlijn. Met name moeten de lidstaten een lijst opstellen van 
de behandelingen die onder de definitie van intramurale zorg vallen. Het feit dat er 
verschillen in rechten en klinische praktijken bestaan tussen de lidstaten betekent dat het 
bestaan van één enkele communautaire lijst van behandelingen waarvoor vooraf toestemming 
vereist kan worden, voor de patiënten alleen maar verwarrend werkt. Voor de andere 
maatregelen die worden genoemd kunnen er beter niet-bindende richtsnoeren gelden.

Amendement 183
Claude Turmes, Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) In het bijzonder moet de Commissie 
de bevoegdheid krijgen de volgende 
maatregelen vast te stellen: een lijst van 
behandelingen die onder dezelfde regeling 
als intramurale zorg moeten vallen, maar 
waarvoor geen 
overnachtingsaccommodatie nodig is; 
begeleidende maatregelen om specifieke 
categorieën geneesmiddelen of stoffen van 
de in deze richtlijn bedoelde erkenning van 
in een andere lidstaat verstrekte recepten 
uit te sluiten; een lijst van specifieke 
criteria en voorwaarden waaraan 
Europese referentienetwerken moeten 
voldoen; de procedure voor de oprichting 
van Europese referentienetwerken.
Aangezien het gaat om maatregelen van 
algemene strekking tot wijziging van niet-

(45) In het bijzonder moeten de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten de volgende 
maatregelen vaststellen: een lijst van 
behandelingen die onder dezelfde regeling 
als intramurale zorg moeten vallen, maar 
waarvoor geen 
overnachtingsaccommodatie nodig is; 
begeleidende maatregelen om specifieke 
categorieën geneesmiddelen of stoffen van 
de in deze richtlijn bedoelde erkenning van 
in een andere lidstaat verstrekte recepten 
uit te sluiten;
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essentiële onderdelen van deze richtlijn of 
tot aanvulling van deze richtlijn met 
nieuwe niet-essentiële onderdelen, moeten 
deze maatregelen worden vastgesteld 
volgens de regelgevingsprocedure met 
toetsing van artikel 5 bis van 
Besluit 1999/468/EG.

Or. en

Amendement 184
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) In het bijzonder moet de Commissie 
de bevoegdheid krijgen de volgende 
maatregelen vast te stellen: een lijst van 
behandelingen die onder dezelfde regeling 
als intramurale zorg moeten vallen, maar 
waarvoor geen 
overnachtingsaccommodatie nodig is; 
begeleidende maatregelen om specifieke 
categorieën geneesmiddelen of stoffen van 
de in deze richtlijn bedoelde erkenning van 
in een andere lidstaat verstrekte recepten 
uit te sluiten; een lijst van specifieke 
criteria en voorwaarden waaraan Europese 
referentienetwerken moeten voldoen; de 
procedure voor de oprichting van Europese 
referentienetwerken. Aangezien het gaat 
om maatregelen van algemene strekking tot 
wijziging van niet-essentiële onderdelen 
van deze richtlijn of tot aanvulling van 
deze richtlijn met nieuwe niet-essentiële 
onderdelen, moeten deze maatregelen 
worden vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG.

(45) In het bijzonder moet de Commissie 
de bevoegdheid krijgen om ten behoeve 
van deze richtlijn de volgende maatregelen 
te definiëren: begeleidende maatregelen 
om specifieke categorieën geneesmiddelen 
of stoffen van de in deze richtlijn bedoelde 
erkenning van in een andere lidstaat 
verstrekte recepten uit te sluiten; een lijst 
van specifieke criteria en voorwaarden 
waaraan Europese referentienetwerken 
moeten voldoen; de procedure voor de 
oprichting van Europese 
referentienetwerken. Aangezien het gaat 
om maatregelen van algemene strekking tot 
wijziging van niet-essentiële onderdelen 
van deze richtlijn of tot aanvulling van 
deze richtlijn met nieuwe niet-essentiële 
onderdelen, moeten deze maatregelen 
worden vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG.

Or. en
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Motivering

Krachtens het subsidiariteitsbeginsel moeten de lidstaten zelf beslissen hoe zij intramurale 
zorg in verband met deze richtlijn definiëren, en niet de Commissie.

Amendement 185
Anne Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) In het bijzonder moet de Commissie 
de bevoegdheid krijgen de volgende 
maatregelen vast te stellen: een lijst van 
behandelingen die onder dezelfde regeling 
als intramurale zorg moeten vallen, maar 
waarvoor geen 
overnachtingsaccommodatie nodig is;
begeleidende maatregelen om specifieke 
categorieën geneesmiddelen of stoffen van 
de in deze richtlijn bedoelde erkenning van 
in een andere lidstaat verstrekte recepten 
uit te sluiten; een lijst van specifieke 
criteria en voorwaarden waaraan Europese 
referentienetwerken moeten voldoen; de 
procedure voor de oprichting van Europese 
referentienetwerken. Aangezien het gaat 
om maatregelen van algemene strekking tot 
wijziging van niet-essentiële onderdelen 
van deze richtlijn of tot aanvulling van 
deze richtlijn met nieuwe niet-essentiële 
onderdelen, moeten deze maatregelen 
worden vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG.

(45) In het bijzonder moet de Commissie 
de bevoegdheid krijgen de volgende 
maatregelen vast te stellen: begeleidende 
maatregelen om specifieke categorieën 
geneesmiddelen of stoffen van de in deze 
richtlijn bedoelde erkenning van in een 
andere lidstaat verstrekte recepten uit te 
sluiten; een lijst van specifieke criteria en 
voorwaarden waaraan Europese 
referentienetwerken moeten voldoen; de 
procedure voor de oprichting van Europese 
referentienetwerken. Aangezien het gaat 
om maatregelen van algemene strekking tot 
wijziging van niet-essentiële onderdelen 
van deze richtlijn of tot aanvulling van 
deze richtlijn met nieuwe niet-essentiële 
onderdelen, moeten deze maatregelen 
worden vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG.

Or. fr
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Motivering

Aanpassing om rekening te houden met de wijziging van artikel 8.
De bevoegdheden op het gebied van de gezondheidszorg worden krachtens de Verdragen op 
nationaal niveau toegewezen. De Commissie mag dan ook niet de plaats innemen van de 
lidstaten.

Amendement 186
Iles Braghetto

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) In het bijzonder moet de Commissie 
de bevoegdheid krijgen de volgende 
maatregelen vast te stellen: een lijst van 
behandelingen die onder dezelfde regeling 
als intramurale zorg moeten vallen, maar 
waarvoor geen 
overnachtingsaccommodatie nodig is; 
begeleidende maatregelen om specifieke 
categorieën geneesmiddelen of stoffen van 
de in deze richtlijn bedoelde erkenning van 
in een andere lidstaat verstrekte recepten 
uit te sluiten; een lijst van specifieke 
criteria en voorwaarden waaraan Europese 
referentienetwerken moeten voldoen; de 
procedure voor de oprichting van Europese 
referentienetwerken. Aangezien het gaat 
om maatregelen van algemene strekking tot 
wijziging van niet-essentiële onderdelen 
van deze richtlijn of tot aanvulling van 
deze richtlijn met nieuwe niet-essentiële 
onderdelen, moeten deze maatregelen 
worden vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG. 

(45) In het bijzonder moet de Commissie 
de bevoegdheid krijgen de volgende 
maatregelen vast te stellen: een lijst van 
behandelingen die onder dezelfde regeling 
als intramurale zorg moeten vallen, maar 
waarvoor geen 
overnachtingsaccommodatie nodig is; een 
lijst van behandelingen die onder de 
rubrieken telegeneeskunde en 
laboratoriumdiensten, diagnose en 
receptverstrekking op afstand vallen;
begeleidende maatregelen om specifieke 
categorieën geneesmiddelen of stoffen van 
de in deze richtlijn bedoelde erkenning van 
in een andere lidstaat verstrekte recepten 
uit te sluiten; een lijst van specifieke 
criteria en voorwaarden waaraan Europese 
referentienetwerken moeten voldoen; de 
procedure voor de oprichting van Europese 
referentienetwerken. Aangezien het gaat 
om maatregelen van algemene strekking tot 
wijziging van niet-essentiële onderdelen 
van deze richtlijn of tot aanvulling van 
deze richtlijn met nieuwe niet-essentiële 
onderdelen, moeten deze maatregelen 
worden vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG. 

Or. it
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Motivering

Het is belangrijk te vermelden wat wordt bedoeld met telegeneeskunde en 
laboratoriumdiensten, diagnose en receptverstrekking op afstand. Zo wordt de richtlijn 
duidelijker en vollediger, en dus doeltreffender.

Amendement 187
Åsa Westlund

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) In het bijzonder moet de Commissie 
de bevoegdheid krijgen de volgende 
maatregelen vast te stellen: een lijst van 
behandelingen die onder dezelfde regeling 
als intramurale zorg moeten vallen, maar 
waarvoor geen 
overnachtingsaccommodatie nodig is; 
begeleidende maatregelen om specifieke 
categorieën geneesmiddelen of stoffen van 
de in deze richtlijn bedoelde erkenning van 
in een andere lidstaat verstrekte recepten 
uit te sluiten; een lijst van specifieke 
criteria en voorwaarden waaraan Europese 
referentienetwerken moeten voldoen; de 
procedure voor de oprichting van Europese 
referentienetwerken. Aangezien het gaat 
om maatregelen van algemene strekking tot 
wijziging van niet-essentiële onderdelen 
van deze richtlijn of tot aanvulling van 
deze richtlijn met nieuwe niet-essentiële 
onderdelen, moeten deze maatregelen 
worden vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG.

(45) In het bijzonder moet de Commissie 
de bevoegdheid krijgen de volgende 
maatregelen vast te stellen: een voorstel 
aan de lidstaten voor een lijst van 
behandelingen die onder dezelfde regeling 
als intramurale zorg moeten vallen, maar 
waarvoor geen 
overnachtingsaccommodatie nodig is; 
begeleidende maatregelen om specifieke 
categorieën geneesmiddelen of stoffen van 
de in deze richtlijn bedoelde erkenning van 
in een andere lidstaat verstrekte recepten 
uit te sluiten; een lijst van specifieke 
criteria en voorwaarden waaraan Europese 
referentienetwerken moeten voldoen; de 
procedure voor de oprichting van Europese 
referentienetwerken. Aangezien het gaat 
om maatregelen van algemene strekking tot 
wijziging van niet-essentiële onderdelen 
van deze richtlijn of tot aanvulling van 
deze richtlijn met nieuwe niet-essentiële 
onderdelen, moeten deze maatregelen 
worden vastgesteld volgens de 
regelgevingsprocedure met toetsing van 
artikel 5 bis van Besluit 1999/468/EG.

Or. sv

Motivering

Besluiten over de gezondheidszorg moeten in de eerste plaats worden genomen door de 
lidstaten.
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Amendement 188
John Bowis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 46 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46 bis) De lidstaat van aansluiting en de 
lidstaat waar de behandeling plaatsvindt 
moeten er via voorafgaande bilaterale 
samenwerking en in overleg met de 
patiënt voor zorgen dat in elke lidstaat 
passende nazorg en ondersteuning na de 
toegestane geneeskundige behandeling 
aanwezig is en dat de patiënten duidelijk 
worden voorgelicht over nazorgopties en 
kosten. Hiertoe moeten de lidstaten 
maatregelen nemen om te zorgen dat:
a) de nodige medische en sociale 
zorggegevens van de patiënt worden 
doorgegeven met inachtneming van de 
vertrouwelijkheid ervan;
b) medische en sociale zorgverleners in de 
twee landen elkaar kunnen raadplegen 
om te zorgen voor de hoogste kwaliteit van 
behandeling en nazorg (met inbegrip van 
sociale ondersteuning) voor de patiënt.

Or. en
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