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Ändringsförslag 116
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Patienterna kan välja vilket av 
systemen de föredrar, men om förordning 
(EEG) nr 1408/71 är mer fördelaktig för 
dem bör de inte fråntas de rättigheter som 
förordningen ger.

utgår

Or. es

Motivering

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

Ändringsförslag 117
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Patienterna kan välja vilket av 
systemen de föredrar, men om förordning 
(EEG) nr 1408/71 är mer fördelaktig för 
dem bör de inte fråntas de rättigheter som 
förordningen ger.

utgår

Or. es

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 
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pacientes en otros EEMM evitando situaciones de asistencia innecesaria. La autorización 
previa podría percibirse por los ciudadanos como una restricción a su derecho a ejercer la 
movilidad transfronteriza, no obstante en realidad constituye una garantía para los 
ciudadanos que se desplazan, ya que la autoridad sanitaria puede ayudarles a decidir sobre 
las posibles opciones de tratamiento en el propio EM y en otros EEMM.

Ändringsförslag 118
Kartika Tamara Liotard

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Patienterna kan välja vilket av 
systemen de föredrar, men om förordning 
(EEG) nr 1408/71 är mer fördelaktig för 
dem bör de inte fråntas de rättigheter som 
förordningen ger.

utgår

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 persons' Member State of affiliation, and it is more beneficial for 
patients than the reimbursement mechanism as proposed by the Commission, which entails 
upfront payments from the patients own pocket.

Ändringsförslag 119
Anne Ferreira

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Patienterna kan välja vilket av 
systemen de föredrar, men om förordning 
(EEG) nr 1408/71 är mer fördelaktig för 

(23) Om förordning (EEG) nr 1408/71 är 
mer fördelaktig för patienterna bör de inte 
fråntas de rättigheter som förordningen ger.



AM\763902SV.doc 5/68 PE418.320v01-00

SV

dem bör de inte fråntas de rättigheter som 
förordningen ger.

Or. fr

Motivering

Teoretiskt och i allt väsentligt bör patienterna kunna göra ett sådant val, men för att detta ska 
kunna garanteras krävs investeringar i information som ska vara fullständig och ständigt 
uppdaterad i realtid, vilket är omöjligt. Följaktligen är denna valmöjlighet orealistisk och 
patienterna kan inte göra ett väl underbyggt val.

Ändringsförslag 120
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Patienterna bör i alla händelser inte få 
någon ekonomisk fördel av att vården ges i 
en annan medlemsstat och därför bör 
endast de faktiska kostnaderna för 
mottagen vård ersättas.

(24) Patienterna bör i alla händelser inte få 
någon fördel av att vården ges eller hälso-
och sjukvårdsprodukter köps i en annan 
medlemsstat. Därför bör endast de faktiska 
uppkomna kostnaderna ersättas.

Or. nl

Motivering

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

Ändringsförslag 121
Maria Berger

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Patienterna bör i alla händelser inte få 
någon ekonomisk fördel av att vården ges i 

(24) Patienterna bör i alla händelser inte få 
någon ekonomisk fördel av att vården ges i 
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en annan medlemsstat och därför bör 
endast de faktiska kostnaderna för 
mottagen vård ersättas.

en annan medlemsstat och därför bör 
endast de faktiska kostnaderna för 
mottagen vård ersättas. Medlemsstaterna 
bör dock också ersätta andra kostnader 
som är knutna till hälso- och 
sjukvårdtjänster, t.ex. terapeutisk 
behandling.

Or. de

Ändringsförslag 122
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Patienterna bör i alla händelser inte få 
någon ekonomisk fördel av att vården ges i 
en annan medlemsstat och därför bör 
endast de faktiska kostnaderna för 
mottagen vård ersättas.

(24) Patienterna bör i alla händelser inte få 
någon ekonomisk fördel av att vården ges i 
en annan medlemsstat och därför bör 
endast de faktiska kostnaderna för 
mottagen vård ersättas. Medlemsstaterna 
kan besluta att ersätta andra anknutna 
kostnader, såsom resor, boende och 
terapeutisk behandling, under 
förutsättning att de totala kostnaderna 
inte överstiger det belopp som ska 
utbetalas i den medlemsstat där patienten 
är försäkrad.

Or. en

Motivering

För att underlätta för patienter att få hälso- och sjukvård utomlands bör medlemsstaterna 
även kunna täcka rese- och boendekostnader.

Ändringsförslag 123
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Skäl 25
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Detta direktiv avser inte att skapa 
någon rätt till ersättning för sådan vård i en 
annan medlemsstat som inte hör till de 
förmåner som omfattas av lagstiftningen i 
det land där patienten är försäkrad. 
Direktivet hindrar inte heller 
medlemsstaterna från att utöka sina system 
med vårdförmåner till att omfatta hälso-
och sjukvård i en annan medlemsstat i 
enlighet med sina bestämmelser.

(25) Detta direktiv avser inte att skapa 
någon rätt till ersättning för sådan vård 
eller för köp av hälso- och 
sjukvårdsprodukter i en annan 
medlemsstat som inte hör till de förmåner 
eller varor som omfattas av lagstiftningen i 
det land där patienten är försäkrad. 
Direktivet hindrar inte heller 
medlemsstaterna från att utöka sina system 
med vårdförmåner och varor till att 
omfatta hälso- och sjukvård eller varor i en 
annan medlemsstat i enlighet med sina 
bestämmelser.

Or. nl

Motivering

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

Ändringsförslag 124
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Detta direktiv avser inte att skapa 
någon rätt till ersättning för sådan vård i en 
annan medlemsstat som inte hör till de 
förmåner som omfattas av lagstiftningen i 
det land där patienten är försäkrad. 
Direktivet hindrar inte heller 
medlemsstaterna från att utöka sina system 
med vårdförmåner till att omfatta hälso-
och sjukvård i en annan medlemsstat i 
enlighet med sina bestämmelser.

(25) Detta direktiv avser inte att skapa 
någon rätt till ersättning för sådan vård i en 
annan medlemsstat som inte hör till de 
förmåner som omfattas av lagstiftningen i 
det land där patienten är försäkrad eller att 
ändra villkoren för denna rättighet, om 
sådana finns i lagstiftningen i det land 
där patienten är försäkrad. Direktivet 
hindrar inte heller medlemsstaterna från att 
utöka sina system med vårdförmåner till att 
omfatta hälso- och sjukvård i en annan 
medlemsstat i enlighet med sina 
bestämmelser.
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Or. es

Motivering

Medlemsstaterna har, enligt artikel 152 i EG-fördraget, ensam behörighet att organisera sin 
hälso- och sjukvård.

Ändringsförslag 125
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Detta direktiv avser inte att skapa 
någon rätt till ersättning för sådan vård i 
en annan medlemsstat som inte hör till de 
förmåner som omfattas av lagstiftningen i 
det land där patienten är försäkrad. 
Direktivet hindrar inte heller 
medlemsstaterna från att utöka sina 
system med vårdförmåner till att omfatta 
hälso- och sjukvård i en annan 
medlemsstat i enlighet med sina 
bestämmelser.

(25) Detta direktiv erkänner att rätten till 
behandling inte alltid avgörs på nationell 
nivå av medlemsstaten och att 
medlemsstaterna får organisera sina egna 
system för hälso- och sjukvård och social 
trygghet så att rätten till behandling kan 
avgöras på regional eller lokal nivå.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag beaktar de sjukvårdssystem som inte har inrättats på nationell nivå.

Ändringsförslag 126
John Bowis

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Detta direktiv avser inte att skapa 
någon rätt till ersättning för sådan vård i en 

(25) Detta direktiv avser inte att skapa 
någon rätt till ersättning för sådan vård i en 



AM\763902SV.doc 9/68 PE418.320v01-00

SV

annan medlemsstat som inte hör till de 
förmåner som omfattas av lagstiftningen i 
det land där patienten är försäkrad. 
Direktivet hindrar inte heller 
medlemsstaterna från att utöka sina system 
med vårdförmåner till att omfatta hälso-
och sjukvård i en annan medlemsstat i 
enlighet med sina bestämmelser.

annan medlemsstat som inte hör till de 
förmåner som omfattas av lagstiftningen i 
det land där patienten är försäkrad. 
Direktivet hindrar inte heller 
medlemsstaterna från att utöka sina system 
med vårdförmåner till att omfatta hälso-
och sjukvård i en annan medlemsstat i 
enlighet med sina bestämmelser. Detta 
direktiv erkänner att rätten till behandling 
inte alltid avgörs på nationell nivå av 
medlemsstaterna och att medlemsstaterna 
får organisera sina egna system för hälso-
och sjukvård och social trygghet så att 
rätten till behandling kan avgöras på 
regional eller lokal nivå.

Or. en

Motivering

Systemen och rutinerna för att avgöra rättigheter varierar från medlemsstat till medlemsstat, 
och bör återspeglas i texten. 

Ändringsförslag 127
Iles Braghetto

Förslag till direktiv
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) Direktivet erkänner att rätten till 
behandling inte alltid fastställs av 
medlemsstaterna på nationell nivå och att 
inte alla medlemsstater har en definierad 
förteckning över vilka tjänster de 
tillhandahåller respektive inte 
tillhandahåller. Medlemsstaterna måste få 
ha kvar sin rätt att organisera sina egna 
system för hälso- och sjukvård och social 
trygghet så, att frågan om tillgång och 
rätt till behandling kan avgöras regionalt 
eller lokalt.

Or. en
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Motivering

I många hälso- och sjukvårdsystem finns det inga kriterier på nationell nivå som avgör vem 
som ska ha rätt till en viss behandling eller till en definierad ”korg med vårdförmåner” som 
alla automatiskt har rätt att få, förutsatt att de omfattas av dem. Direktivet bör oförbehållsamt 
erkänna att beslut om hälso- och sjukvårdsplanering och -finansiering i somliga 
medlemsstater tas på en nivå under den nationella.

Ändringsförslag 128
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Detta direktiv föreskriver varken 
överföring av socialförsäkringsrättigheter 
mellan medlemsstaterna eller annan 
samordning av de sociala 
trygghetssystemen. Det enda syftet med 
bestämmelserna om förhandstillstånd och 
ersättning för vård i en annan 
medlemsstat är att möjliggöra fri rörlighet 
för hälso- och sjukvård för både patienter 
och vårdgivare och att undanröja 
omotiverade hinder för den 
grundläggande friheten i den medlemsstat 
där patienten är försäkrad. Följaktligen 
respekterar direktivet helt och hållet 
skillnaderna mellan de nationella hälso-
och sjukvårdssystemen och 
medlemsstaternas ansvar för att 
organisera och tillhandahålla hälso- och 
sjukvård.

utgår

Or. es

Motivering

I medlemsstater med offentlig hälso- och sjukvård har inte patienten full valfrihet utan måste 
anpassa sig efter den offentliga hälso- och sjukvårdens villkor. Så är inte fallet om 
vårdgivaren är privat.
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Ändringsförslag 129
Kartika Tamara Liotard

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Detta direktiv föreskriver varken 
överföring av socialförsäkringsrättigheter 
mellan medlemsstaterna eller annan 
samordning av de sociala 
trygghetssystemen. Det enda syftet med 
bestämmelserna om förhandstillstånd och 
ersättning för vård i en annan 
medlemsstat är att möjliggöra fri rörlighet 
för hälso- och sjukvård för både patienter 
och vårdgivare och att undanröja 
omotiverade hinder för den 
grundläggande friheten i den medlemsstat 
där patienten är försäkrad. Följaktligen 
respekterar direktivet helt och hållet 
skillnaderna mellan de nationella hälso-
och sjukvårdssystemen och 
medlemsstaternas ansvar för att 
organisera och tillhandahålla hälso- och 
sjukvård.

utgår

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.

Ändringsförslag 130
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Skäl 26
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Detta direktiv föreskriver varken 
överföring av socialförsäkringsrättigheter 
mellan medlemsstaterna eller annan 
samordning av de sociala 
trygghetssystemen. Det enda syftet med 
bestämmelserna om förhandstillstånd och 
ersättning för vård i en annan 
medlemsstat är att möjliggöra fri rörlighet 
för hälso- och sjukvård för både patienter 
och vårdgivare och att undanröja 
omotiverade hinder för den 
grundläggande friheten i den medlemsstat 
där patienten är försäkrad. Följaktligen 
respekterar direktivet helt och hållet 
skillnaderna mellan de nationella hälso-
och sjukvårdssystemen och 
medlemsstaternas ansvar för att organisera 
och tillhandahålla hälso- och sjukvård.

(26) Detta direktiv föreskriver varken 
överföring av socialförsäkringsrättigheter 
mellan medlemsstaterna eller annan 
samordning av de sociala 
trygghetssystemen. Följaktligen respekterar 
direktivet även helt och hållet skillnaderna 
mellan de nationella hälso- och 
sjukvårdssystemen och medlemsstaternas 
ansvar för att organisera och tillhandahålla 
hälso- och sjukvård.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag strävar efter att få detta skäl närmare artikeln om förhandstillstånd. 

Ändringsförslag 131
Claude Turmes, Margrete Auken

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Detta direktiv föreskriver varken 
överföring av socialförsäkringsrättigheter 
mellan medlemsstaterna eller annan 
samordning av de sociala 
trygghetssystemen. Det enda syftet med 
bestämmelserna om förhandstillstånd och 
ersättning för vård i en annan 
medlemsstat är att möjliggöra fri rörlighet 
för hälso- och sjukvård för både patienter 
och vårdgivare och att undanröja 

(26) Detta direktiv föreskriver varken 
överföring av socialförsäkringsrättigheter 
mellan medlemsstaterna eller annan 
samordning av de sociala 
trygghetssystemen. Följaktligen respekterar 
direktivet helt och hållet skillnaderna 
mellan de nationella hälso- och 
sjukvårdssystemen och medlemsstaternas 
ansvar för att organisera och tillhandahålla 
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omotiverade hinder för den 
grundläggande friheten i den medlemsstat 
där patienten är försäkrad. Följaktligen 
respekterar direktivet helt och hållet 
skillnaderna mellan de nationella hälso-
och sjukvårdssystemen och 
medlemsstaternas ansvar för att organisera 
och tillhandahålla hälso- och sjukvård.

hälso- och sjukvård.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Detta direktiv föreskriver varken 
överföring av socialförsäkringsrättigheter 
mellan medlemsstaterna eller annan 
samordning av de sociala 
trygghetssystemen. Det enda syftet med 
bestämmelserna om förhandstillstånd och 
ersättning för vård i en annan 
medlemsstat är att möjliggöra fri rörlighet 
för hälso- och sjukvård för både patienter 
och vårdgivare och att undanröja 
omotiverade hinder för den 
grundläggande friheten i den medlemsstat 
där patienten är försäkrad. Följaktligen 
respekterar direktivet helt och hållet 
skillnaderna mellan de nationella hälso-
och sjukvårdssystemen och 
medlemsstaternas ansvar för att organisera 
och tillhandahålla hälso- och sjukvård.

(26) Detta direktiv föreskriver varken 
överföring av socialförsäkringsrättigheter 
mellan medlemsstaterna eller annan 
samordning av de sociala 
trygghetssystemen. Följaktligen respekterar 
direktivet helt och hållet skillnaderna 
mellan de nationella hälso- och 
sjukvårdssystemen och medlemsstaternas 
ansvar för att organisera och tillhandahålla 
hälso- och sjukvård.

Or. en

Motivering

Förslaget till direktiv är tänkt att förtydliga bestämmelserna om hälso- och sjukvård 
utomlands för enskilda patienter och inte att underlätta den fria rörligheten av tjänster.
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Ändringsförslag 133
Åsa Westlund

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Enligt detta direktiv ska patienter 
också ha rätt att få läkemedel som 
godkänts för försäljning i den 
medlemsstat där vården ges, även om de 
inte får säljas i den medlemsstat där 
patienten är försäkrad, eftersom det är 
nödvändigt för att få effektiv behandling i 
en annan medlemsstat.

utgår

Or. sv

Ändringsförslag 134
Stefano Zappalà

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Enligt detta direktiv ska patienter 
också ha rätt att få läkemedel som godkänts 
för försäljning i den medlemsstat där 
vården ges, även om de inte får säljas i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad, 
eftersom det är nödvändigt för att få 
effektiv behandling i en annan 
medlemsstat.

(27) Enligt detta direktiv ska patienter 
också ha rätt att i den medlemsstat där 
vården ges få läkemedel som godkänts för 
försäljning i den medlemsstat där vården 
ges, även om de inte får säljas i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad, 
eftersom det är nödvändigt för att få 
effektiv behandling i en annan 
medlemsstat.

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse skulle kunna tolkas som om patienten under vissa omständigheter kan 
kräva att få en icke godkänd produkt i den medlemsstat där patienten är försäkrad. Om detta 
är fallet stämmer denna bestämmelse inte överens med bestämmelserna i artikel 14.1 om 
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erkännande av recept(som endast gäller produkter med försäljningstillstånd i den 
medlemsstat där receptet lämnas ut) och som i vilket fall som helst skulle kräva att 
EU:s lagstiftning om läkemedel ändrades (artikel 6 i direktiv 2001/83). 

Ändringsförslag 135
Thomas Ulmer, Peter Liese

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Enligt detta direktiv ska patienter 
också ha rätt att få läkemedel som godkänts 
för försäljning i den medlemsstat där 
vården ges, även om de inte får säljas i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad, 
eftersom det är nödvändigt för att få 
effektiv behandling i en annan 
medlemsstat.

(27) Enligt detta direktiv ska patienter 
också ha rätt att få läkemedel som godkänts 
för försäljning i den medlemsstat där 
vården ges, även om de inte får säljas i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad, 
eftersom det är nödvändigt för att få denna 
effektiva behandling i en annan 
medlemsstat.

Or. de

Motivering

Enligt artikel 6 i direktiv 2001/83/EG får endast godkända läkemedel släppas ut på 
marknaden i den medlemsstat där de har godkänts. Det finns fortfarande flera sådana 
nationella godkännanden än centrala europeiska godkännanden enligt förordning nr 
(EG) 726/2004. Det måste stå klart att kraven för godkännande i den behandlande 
medlemsstaten inte får kringgås med hjälp av detta direktiv.

Ändringsförslag 136
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Enligt detta direktiv ska patienter 
också ha rätt att få läkemedel som godkänts 
för försäljning i den medlemsstat där 
vården ges, även om de inte får säljas i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad, 

(27) Enligt detta direktiv ska patienter 
också ha rätt att få läkemedel som godkänts 
för försäljning i den medlemsstat där 
vården ges, även om de inte får säljas i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad, 
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eftersom det är nödvändigt för att få 
effektiv behandling i en annan 
medlemsstat.

eftersom det är nödvändigt för att få 
effektiv behandling i en annan 
medlemsstat. Detta påverkar inte 
medlemsstaternas möjlighet att organisera 
sina egna system för hälso- och sjukvård 
och social trygghet eller de tillämpliga 
bestämmelserna i den medlemsstat där 
patienten är försäkrad vad gäller 
ersättningen av läkemedel.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag försöker klargöra att den medlemsstat där patienten är försäkrad inte 
är skyldig att ersätta patienter för läkemedel som de får i den behandlande medlemsstaten 
och som inte är godkända i den medlemsstat där patienten är försäkrad.

Ändringsförslag 137
Dorette Corbey

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Medlemsstaterna får behålla allmänna 
villkor och kriterier samt rättsliga och 
administrativa formaliteter för att få vård 
och ersättning för vårdkostnader, t.ex. 
kravet att man först ska vända sig till en 
allmänläkare innan man går till en 
specialist eller får sjukhusvård, vilket 
också gäller patienter som söker vård i en 
annan medlemsstat, förutsatt att sådana 
villkor är nödvändiga, står i proportion till 
syftet och varken är godtyckliga eller 
diskriminerande. Det är därför lämpligt att 
kräva att dessa allmänna villkor och 
formaliteter tillämpas på ett objektivt, 
öppet och icke-diskriminerande sätt och att 
de görs kända på förhand, i första hand 
grundas på medicinska skäl och inte 
innebär en ytterligare börda för patienter 
som söker vård i en annan medlemsstat 

(28) Medlemsstaterna får behålla allmänna 
villkor och kriterier samt rättsliga och 
administrativa formaliteter för att få vård 
och ersättning för vårdkostnader, t.ex. 
kravet att man först ska vända sig till en 
allmänläkare innan man går till en 
specialist eller får sjukhusvård, vilket 
också gäller patienter som söker vård i en 
annan medlemsstat, förutsatt att sådana 
villkor är nödvändiga, står i proportion till 
syftet och varken är godtyckliga eller 
diskriminerande. Det är därför lämpligt att 
kräva att dessa allmänna villkor och 
formaliteter tillämpas på ett objektivt, 
öppet och icke-diskriminerande sätt och att 
de görs kända på förhand, i första hand 
grundas på medicinska skäl och inte 
innebär en ytterligare börda för patienter 
som söker vård i en annan medlemsstat 
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jämfört med patienter som behandlas i den 
medlemsstat där de är försäkrade, samt att 
besluten fattas så snabbt som möjligt. Detta 
påverkar därför inte medlemsstaternas 
befogenhet att fastställa kriterier eller 
villkor för förhandstillstånd om patienterna 
söker vård i en annan medlemsstat än den 
där de är försäkrade.

jämfört med patienter som behandlas i den 
medlemsstat där de är försäkrade, samt att 
besluten fattas så snabbt som möjligt. Detta 
påverkar därför inte medlemsstaternas 
befogenhet att fastställa kriterier eller 
villkor för undantag från förhandstillstånd 
om patienterna söker vård i en annan 
medlemsstat än den där de är försäkrade.

Or. nl

Motivering

Till följd av anpassningen till artikel 8.3. 

Ändringsförslag 138
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) All vård som inte betraktas som 
sjukhusvård enligt detta direktiv bör ses 
som vård utanför sjukhus. Med hänsyn till 
domstolens rättspraxis när det gäller fri 
rörlighet för tjänster bör det inte införas 
något krav på förhandstillstånd för att få 
ekonomisk ersättning från det lagstadgade 
socialförsäkringssystemet i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad för 
vård utanför sjukhus i en annan 
medlemsstat. Om sjukvården ersätts i den 
omfattning som garanteras av 
sjukförsäkringssystemet i den medlemsstat 
där patienten är försäkrad, kommer det 
faktum att det inte finns något krav på 
förhandstillstånd inte att rubba den
ekonomiska jämvikten i de sociala 
trygghetssystemen.

(29) All vård som inte betraktas som 
sjukhusvård, enligt detta direktiv och 
lagstiftningen i den medlemsstat där 
patienten är försäkrad, bör ses som vård 
utanför sjukhus. Med hänsyn till 
domstolens rättspraxis när det gäller fri 
rörlighet för tjänster bör det inte införas 
något krav på förhandstillstånd för att få 
ekonomisk ersättning från det lagstadgade 
socialförsäkringssystemet i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad för 
vård utanför sjukhus i en annan 
medlemsstat. Patienten bör dock anmäla 
vård utanför sjukhus i annan medlemsstat 
till socialförsäkringssystemet i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad.
Anmälan bör åtföljas av en förklaring att 
patienten mottagit all nödvändig 
information före avresan till den andra 
medlemsstaten där vården ges. Denna 
bestämmelse ifrågasätter inte principen 
om automatiska tillstånd för vård utanför 
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sjukhus.

Or. fr

Motivering

Man bör kunna utveckla ett system med förhandsanmälan parallellt med det system med 
förhandstillstånd för sjukhusvård och specialistvård som de medlemsstater där patienterna är 
försäkrade kan upprätta. Den medlemsstat där patienten är försäkrad kan inte vägra 
ersättning inom ramen för detta förfarande vars syfte helt enkelt är att säkerställa att 
patienten verkligen mottagit all nödvändig information före avresan.

Ändringsförslag 139
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Det finns ingen definition av 
begreppet sjukhusvård i de olika hälso-
och sjukvårdssystemen i EU och de olika 
tolkningarna skulle därför kunna hindra 
patienterna från att fritt välja hälso- och 
sjukvård. För att överbrygga detta hinder 
behövs därför en gemenskapdefinition av 
sjukhusvård. Sjukhusvård betyder i 
allmänhet vård som kräver att patienten 
läggs in på en sjukhusinrättning. Det kan 
emellertid vara lämpligt att även andra 
typer av vård omfattas av samma regler 
som sjukhusvård om den vården kräver 
högt specialiserad och kostnadsintensiv 
medicinsk infrastruktur eller utrustning 
(t.ex. högteknologiska scannrar för 
diagnos) eller om det gäller behandlingar 
som utgör en särskild risk för patienten 
eller befolkningen (t.ex. behandling av 
allvarliga infektionssjukdomar). 
Kommissionen bör därför genom ett 
kommittéförfarande upprätta en särskild, 
regelbundet uppdaterad förteckning över 
sådan vård.

(30) Definitionen av sjukhusvård bör även 
fortsättningsvis ligga inom 
medlemsstaternas jurisdiktion. Detta 
garanterar att yrkesmässig 
vidareutveckling, i kvalificerad 
konkurrens, integreras i systemet (dvs. att 
ersättning för ständigt mer komplexa 
uppgifter med hjälp av högteknologi, t.ex. 
operationer som utförs utanför sjukhuset 
fortfarande är möjliga). Den konkreta 
avgränsningen mellan sjukhusvård och 
öppenvård bör göras på basis av de 
behandlingsrutiner av patienter som finns 
i det land där vården ges enligt typiska 
händelseförlopp. Om betydande skillnader 
skulle uppstå i de gränsöverskridande 
patientpopulationerna har kommissionen 
rätt att omedelbart ingripa och vidta 
korrigerande åtgärder, genom ett organ 
som ska upprättas.
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Or. de

Ändringsförslag 140
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Det finns ingen definition av 
begreppet sjukhusvård i de olika hälso- och 
sjukvårdssystemen i EU och de olika 
tolkningarna skulle därför kunna hindra 
patienterna från att fritt välja hälso- och 
sjukvård. För att överbrygga detta hinder 
behövs därför en gemenskapdefinition av 
sjukhusvård. Sjukhusvård betyder i 
allmänhet vård som kräver att patienten 
läggs in på en sjukhusinrättning. Det kan 
emellertid vara lämpligt att även andra
typer av vård omfattas av samma regler 
som sjukhusvård om den vården kräver 
högt specialiserad och kostnadsintensiv 
medicinsk infrastruktur eller utrustning 
(t.ex. högteknologiska scannrar för 
diagnos) eller om det gäller behandlingar 
som utgör en särskild risk för patienten 
eller befolkningen (t.ex. behandling av 
allvarliga infektionssjukdomar). 
Kommissionen bör därför genom ett 
kommittéförfarande upprätta en särskild, 
regelbundet uppdaterad förteckning över 
sådan vård.

(30) Det finns ingen allmän definition av 
begreppet sjukhusvård i de olika hälso- och 
sjukvårdssystemen i EU och de olika 
tolkningarna skulle därför kunna hindra 
patienterna från att fritt välja hälso- och 
sjukvård. För att överbrygga detta hinder 
behövs därför en allmän definition av 
sjukhusvård och specialistvård. 
Sjukhusvård betyder i allmänhet vård som 
kräver att patienten läggs in på en 
sjukhusinrättning. Det kan också vara 
lämpligt att även andra typer av vård 
omfattas av samma regler om den vården 
kräver högt specialiserad och 
kostnadsintensiv medicinsk infrastruktur 
eller utrustning (t.ex. högteknologiska 
scannrar för diagnos) eller om det gäller 
behandlingar som utgör en särskild risk för 
patienten eller befolkningen (t.ex. 
behandling av allvarliga 
infektionssjukdomar). Alla medlemsstater 
där patienterna är försäkrade bör 
upprätta en förteckning över denna typ av 
behandlingar som ersätts av deras 
socialförsäkringssystem. Förteckningen 
bör offentliggöras och inte utgöra ett 
orimligt stort hinder.

Or. fr

Motivering

I det ursprungliga ändringsförslaget anges det att det finns skillnader i vad som täcks av de 
olika medlemsstaternas socialförsäkringssystem. Eftersom detta klart ligger inom 
medlemsstaternas behörighetsområde i enlighet med subsidiaritetsprincipen förefaller det 
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inte lämpligt att förteckningen över sjukhusvård fastställs genom ett kommittéförfarande. Man 
bör dock fastställa gemensamma villkor.

Ändringsförslag 141
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Det finns ingen definition av 
begreppet sjukhusvård i de olika hälso- och 
sjukvårdssystemen i EU och de olika 
tolkningarna skulle därför kunna hindra 
patienterna från att fritt välja hälso- och 
sjukvård. För att överbrygga detta hinder 
behövs därför en gemenskapdefinition av 
sjukhusvård. Sjukhusvård betyder i 
allmänhet vård som kräver att patienten 
läggs in på en sjukhusinrättning. Det kan 
emellertid vara lämpligt att även andra 
typer av vård omfattas av samma regler 
som sjukhusvård om den vården kräver 
högt specialiserad och kostnadsintensiv 
medicinsk infrastruktur eller utrustning 
(t.ex. högteknologiska scannrar för 
diagnos) eller om det gäller behandlingar 
som utgör en särskild risk för patienten 
eller befolkningen (t.ex. behandling av 
allvarliga infektionssjukdomar). 
Kommissionen bör därför genom ett 
kommittéförfarande upprätta en särskild, 
regelbundet uppdaterad förteckning över 
sådan vård.

(30) Det finns ingen definition av 
begreppet sjukhusvård i de olika hälso- och 
sjukvårdssystemen i EU. Det är 
medlemsstaternas ansvar att fastställa 
dessa definitioner. Sjukhusvård betyder i 
allmänhet vård som kräver att patienten 
läggs in på en sjukhusinrättning. Det kan 
emellertid vara lämpligt att även andra 
typer av vård omfattas av samma regler 
som sjukhusvård om den vården kräver 
högt specialiserad och kostnadsintensiv 
medicinsk infrastruktur eller utrustning 
(t.ex. högteknologiska scannrar för 
diagnos) eller om det gäller behandlingar 
som utgör en särskild risk för patienten 
eller befolkningen (t.ex. behandling av 
allvarliga infektionssjukdomar). 
Definitionen kan också gälla sådan 
medicinsk vård, som enligt vårdkoncepten 
i den medlemsstat där patienten är 
försäkrad, kräver en planerad 
infrastruktur av andra skäl.

Or. de

Motivering

Ändringsförslaget är en anpassning till ändringsförslaget till artikel 8.1 av samma ledamot. 
Den föreslagna definitionen av sjukhusvård och specialistvård är alltför snäv. Den skulle i 
Tyskland inte lämna utrymme för vare sig delvis sluten vård eller öppenvård eller för 
dagvårdsbehandling av psykpatienter. Det är bara medlemsstaterna som är behöriga att 
definiera vad som ska anses som sjukhusvård i behov av planering.
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Ändringsförslag 142
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Det finns ingen definition av 
begreppet sjukhusvård i de olika hälso- och 
sjukvårdssystemen i EU och de olika 
tolkningarna skulle därför kunna hindra 
patienterna från att fritt välja hälso- och 
sjukvård. För att överbrygga detta hinder 
behövs därför en gemenskapdefinition av 
sjukhusvård. Sjukhusvård betyder i 
allmänhet vård som kräver att patienten 
läggs in på en sjukhusinrättning. Det kan 
emellertid vara lämpligt att även andra 
typer av vård omfattas av samma regler 
som sjukhusvård om den vården kräver 
högt specialiserad och kostnadsintensiv 
medicinsk infrastruktur eller utrustning 
(t.ex. högteknologiska scannrar för 
diagnos) eller om det gäller behandlingar 
som utgör en särskild risk för patienten 
eller befolkningen (t.ex. behandling av 
allvarliga infektionssjukdomar).
Kommissionen bör därför genom ett 
kommittéförfarande upprätta en särskild, 
regelbundet uppdaterad förteckning över 
sådan vård.

(30) Det finns ingen definition av 
begreppet sjukhusvård i de olika hälso- och 
sjukvårdssystemen i EU och de olika 
tolkningarna skulle därför kunna hindra 
patienterna från att fritt välja hälso- och 
sjukvård. För att överbrygga detta hinder 
behövs därför en gemenskapdefinition av 
sjukhusvård. Sjukhusvård betyder i 
allmänhet vård som kräver att patienten 
läggs in på en sjukhusinrättning. Det kan 
emellertid vara lämpligt att även andra 
typer av vård omfattas av samma regler 
som sjukhusvård om den vården kräver 
högt specialiserad och kostnadsintensiv 
medicinsk infrastruktur eller utrustning 
(t.ex. högteknologiska scannrar för 
diagnos) eller om det gäller behandlingar 
som utgör en särskild risk för patienten 
eller befolkningen (t.ex. behandling av 
allvarliga infektionssjukdomar).

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag hör samman med ett annat ändringsförslag till artikel 8.1 av samma 
ledamot. Olika rättigheter och klinisk praxis mellan medlemsstaterna innebär att en 
gemensam EU-förteckning över behandlingar för vilka det krävs förhandstillstånd riskerar att 
i praktiken bara skapa förvirring bland patienterna.

Ändringsförslag 143
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Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Det finns ingen definition av 
begreppet sjukhusvård i de olika hälso- och 
sjukvårdssystemen i EU och de olika 
tolkningarna skulle därför kunna hindra 
patienterna från att fritt välja hälso- och 
sjukvård. För att överbrygga detta hinder 
behövs därför en gemenskapdefinition av 
sjukhusvård. Sjukhusvård betyder i 
allmänhet vård som kräver att patienten 
läggs in på en sjukhusinrättning. Det kan 
emellertid vara lämpligt att även andra 
typer av vård omfattas av samma regler 
som sjukhusvård om den vården kräver 
högt specialiserad och kostnadsintensiv 
medicinsk infrastruktur eller utrustning 
(t.ex. högteknologiska scannrar för 
diagnos) eller om det gäller behandlingar 
som utgör en särskild risk för patienten 
eller befolkningen (t.ex. behandling av 
allvarliga infektionssjukdomar). 
Kommissionen bör därför genom ett 
kommittéförfarande upprätta en särskild, 
regelbundet uppdaterad förteckning över 
sådan vård.

(30) Det finns ingen definition av 
begreppet sjukhusvård i de olika hälso- och 
sjukvårdssystemen i EU och de olika 
tolkningarna skulle därför kunna hindra 
patienterna från att fritt välja hälso- och 
sjukvård. För att överbrygga detta hinder 
behövs därför en gemenskapdefinition av 
sjukhusvård. Sjukhusvård betyder i 
allmänhet vård som kräver att patienten 
läggs in på en sjukhusinrättning. Det kan 
emellertid vara lämpligt att även andra 
typer av vård omfattas av samma regler 
som sjukhusvård om den vården kräver 
högt specialiserad och kostnadsintensiv 
medicinsk infrastruktur eller utrustning 
(t.ex. högteknologiska scannrar för 
diagnos) eller om det gäller behandlingar 
som utgör en särskild risk för patienten 
eller befolkningen (t.ex. behandling av 
allvarliga infektionssjukdomar).

Or. en

Motivering

Enligt subsidiaritetsprincipen bör det vara medlemsstaterna själva som beslutar om 
definitionen av sjukhusvård i förhållande till detta direktiv. 

Ändringsförslag 144
Karin Jöns

Förslag till direktiv
Skäl 30
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Det finns ingen definition av 
begreppet sjukhusvård i de olika hälso- och 
sjukvårdssystemen i EU och de olika 
tolkningarna skulle därför kunna hindra 
patienterna från att fritt välja hälso- och 
sjukvård. För att överbrygga detta hinder 
behövs därför en gemenskapdefinition av 
sjukhusvård. Sjukhusvård betyder i 
allmänhet vård som kräver att patienten 
läggs in på en sjukhusinrättning. Det kan 
emellertid vara lämpligt att även andra 
typer av vård omfattas av samma regler 
som sjukhusvård om den vården kräver 
högt specialiserad och kostnadsintensiv 
medicinsk infrastruktur eller utrustning 
(t.ex. högteknologiska scannrar för 
diagnos) eller om det gäller behandlingar 
som utgör en särskild risk för patienten 
eller befolkningen (t.ex. behandling av 
allvarliga infektionssjukdomar). 
Kommissionen bör därför genom ett 
kommittéförfarande upprätta en särskild, 
regelbundet uppdaterad förteckning över 
sådan vård.

(30) Det finns ingen definition av 
begreppet sjukhusvård i de olika hälso- och 
sjukvårdssystemen i EU och de olika 
tolkningarna skulle därför kunna hindra 
patienterna från att fritt välja hälso- och 
sjukvård. För att överbrygga detta hinder 
behövs därför en gemenskapdefinition av 
sjukhusvård. Sjukhusvård betyder i 
allmänhet vård som kräver att patienten 
läggs in på en sjukhusinrättning. Det kan 
emellertid vara lämpligt att även andra 
typer av vård omfattas av samma regler 
som sjukhusvård om den vården kräver 
högt specialiserad och kostnadsintensiv 
medicinsk infrastruktur eller utrustning 
(t.ex. högteknologiska scannrar för 
diagnos) eller om det gäller behandlingar 
som utgör en särskild risk för patienten 
eller befolkningen (t.ex. behandling av 
allvarliga infektionssjukdomar). 
Medlemsstaterna bör därför själva 
upprätta en nationell förteckning över 
sådan vård. Förteckningen bör 
regelbundet uppdateras.

Or. de

Motivering

En gemensam EU-förteckning över vård som definieras som sluten vård beaktar inte 
nationella hälso- och sjukvårdssystem och deras olika behandlingar. En sådan förteckning 
skulle således strida mot subsidiaritetsprincipen.

Ändringsförslag 145
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Tillämpningen av principerna om fri 
rörlighet på utnyttjande av vård i en 

utgår
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annan medlemsstat inom ramarna för vad 
som ingår i det lagstadgade 
socialförsäkringssystemet i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad 
kommer enligt tillgängliga belägg inte att 
urholka medlemsstaternas hälso- och 
sjukvård eller socialförsäkringssystemens 
ekonomiska hållbarhet. Domstolen har 
emellertid erkänt att det inte kan uteslutas 
att den möjliga risken för att allvarligt 
undergräva den ekonomiska balansen i de 
sociala trygghetssystemen eller målet att 
upprätthålla en balanserad hälso- och 
sjukvård tillgänglig för alla kan utgöra 
tvingande hänsyn till allmänintresset, 
vilket skulle kunna motivera ett hinder för 
rätten att fritt tillhandahålla tjänster. 
Domstolen har också erkänt att det är 
nödvändigt att kunna planera i fråga om 
antalet sjukhus, deras geografiska 
spridning, hur de organiseras och vilka 
resurser de ska ha samt vilken typ av 
vårdtjänster de ska erbjuda. Genom detta 
direktiv bör det införas ett system med 
förhandstillstånd för ersättning av 
kostnader för sjukhusvård i en annan 
medlemsstat som uppfyller följande 
villkor: Om vården hade getts i den egna 
medlemsstaten, skulle den ha ersatts av 
dess socialförsäkringssystem. Utflödet av 
patienter till följd av genomförandet av 
direktivet skulle innebära eller sannolikt 
innebära ett allvarigt hot mot den 
ekonomiska balansen i landets 
socialförsäkringssystem och/eller detta 
utflöde av patienter skulle innebära eller 
sannolikt innebära ett allvarligt hot mot 
planering och rationaliseringar som 
gjorts inom sjukhussektorn för att 
undvika överkapacitet på sjukhusen, 
obalans i utbudet av sjukhusvård och 
slöseri med logistiska och ekonomiska 
resurser, eller att medlemsstaterna inte 
kan garantera en balanserad hälso- och 
sjukvård tillgänglig för alla eller behålla 
sin vårdkapacitet eller medicinska 
kompetens. Eftersom en bedömning av de 
exakta konsekvenserna av ett förväntat 
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utflöde av patienter förutsätter 
komplicerade antaganden och 
beräkningar medger direktivet ett system 
med förhandstillstånd om det finns 
tillräckliga orsaker att anta att 
socialförsäkringssystemet allvarligt 
försvagas. Detta bör även omfatta fall av 
redan befintliga system för 
förhandstillstånd som är förenliga med 
villkoren i artikel 8.

Or. es

Motivering

Man måste ta hänsyn till att de europeiska hälso- och sjukvårdssystemen och 
finansieringsmodellerna ser olika ut.

Ändringsförslag 146
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Tillämpningen av principerna om fri 
rörlighet på utnyttjande av vård i en 
annan medlemsstat inom ramarna för vad 
som ingår i det lagstadgade 
socialförsäkringssystemet i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad 
kommer enligt tillgängliga belägg inte att 
urholka medlemsstaternas hälso- och 
sjukvård eller socialförsäkringssystemens 
ekonomiska hållbarhet. Domstolen har 
emellertid erkänt att det inte kan uteslutas 
att den möjliga risken för att allvarligt 
undergräva den ekonomiska balansen i de 
sociala trygghetssystemen eller målet att 
upprätthålla en balanserad hälso- och 
sjukvård tillgänglig för alla kan utgöra 
tvingande hänsyn till allmänintresset, 
vilket skulle kunna motivera ett hinder för 
rätten att fritt tillhandahålla tjänster. 

utgår
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Domstolen har också erkänt att det är 
nödvändigt att kunna planera i fråga om 
antalet sjukhus, deras geografiska 
spridning, hur de organiseras och vilka 
resurser de ska ha samt vilken typ av 
vårdtjänster de ska erbjuda. Genom detta 
direktiv bör det införas ett system med 
förhandstillstånd för ersättning av 
kostnader för sjukhusvård i en annan 
medlemsstat som uppfyller följande 
villkor: Om vården hade getts i den egna 
medlemsstaten, skulle den ha ersatts av 
dess socialförsäkringssystem. Utflödet av 
patienter till följd av genomförandet av 
direktivet skulle innebära eller sannolikt 
innebära ett allvarigt hot mot den 
ekonomiska balansen i landets 
socialförsäkringssystem och/eller detta 
utflöde av patienter skulle innebära eller 
sannolikt innebära ett allvarligt hot mot 
planering och rationaliseringar som 
gjorts inom sjukhussektorn för att 
undvika överkapacitet på sjukhusen, 
obalans i utbudet av sjukhusvård och 
slöseri med logistiska och ekonomiska 
resurser, eller att medlemsstaterna inte 
kan garantera en balanserad hälso- och 
sjukvård tillgänglig för alla eller behålla 
sin vårdkapacitet eller medicinska 
kompetens. Eftersom en bedömning av de 
exakta konsekvenserna av ett förväntat 
utflöde av patienter förutsätter 
komplicerade antaganden och 
beräkningar medger direktivet ett system 
med förhandstillstånd om det finns 
tillräckliga orsaker att anta att 
socialförsäkringssystemet allvarligt 
försvagas. Detta bör även omfatta fall av 
redan befintliga system för 
förhandstillstånd som är förenliga med 
villkoren i artikel 8.

Or. es

Motivering

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

Ändringsförslag 147
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Tillämpningen av principerna om fri 
rörlighet på utnyttjande av vård i en annan 
medlemsstat inom ramarna för vad som 
ingår i det lagstadgade 
socialförsäkringssystemet i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad 
kommer enligt tillgängliga belägg inte att 
urholka medlemsstaternas hälso- och 
sjukvård eller socialförsäkringssystemens 
ekonomiska hållbarhet. Domstolen har 
emellertid erkänt att det inte kan uteslutas 
att den möjliga risken för att allvarligt 
undergräva den ekonomiska balansen i de 
sociala trygghetssystemen eller målet att 
upprätthålla en balanserad hälso- och 
sjukvård tillgänglig för alla kan utgöra 
tvingande hänsyn till allmänintresset, 
vilket skulle kunna motivera ett hinder för 
rätten att fritt tillhandahålla tjänster.
Domstolen har också erkänt att det är 
nödvändigt att kunna planera i fråga om 
antalet sjukhus, deras geografiska 
spridning, hur de organiseras och vilka 
resurser de ska ha samt vilken typ av 
vårdtjänster de ska erbjuda. Genom detta 
direktiv bör det införas ett system med 
förhandstillstånd för ersättning av 
kostnader för sjukhusvård i en annan 
medlemsstat som uppfyller följande 
villkor: Om vården hade getts i den egna 
medlemsstaten, skulle den ha ersatts av 

(31) Tillämpningen av principerna om fri 
rörlighet på utnyttjande av vård i en annan 
medlemsstat inom ramarna för vad som 
ingår i det lagstadgade 
socialförsäkringssystemet i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad 
kommer enligt tillgängliga belägg inte att 
urholka medlemsstaternas hälso- och 
sjukvård eller socialförsäkringssystemens 
ekonomiska hållbarhet. Medlemsstaterna 
kan införa och fastställa ett system med 
förhandstillstånd för sjukhus- och 
specialistvård inom vårdsektorer som de 
anser kräver behovsplanering.
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dess socialförsäkringssystem. Utflödet av 
patienter till följd av genomförandet av 
direktivet skulle innebära eller sannolikt 
innebära ett allvarigt hot mot den 
ekonomiska balansen i landets 
socialförsäkringssystem och/eller detta 
utflöde av patienter skulle innebära eller 
sannolikt innebära ett allvarligt hot mot 
planering och rationaliseringar som 
gjorts inom sjukhussektorn för att 
undvika överkapacitet på sjukhusen, 
obalans i utbudet av sjukhusvård och 
slöseri med logistiska och ekonomiska 
resurser, eller att medlemsstaterna inte 
kan garantera en balanserad hälso- och 
sjukvård tillgänglig för alla eller behålla 
sin vårdkapacitet eller medicinska 
kompetens. Eftersom en bedömning av de 
exakta konsekvenserna av ett förväntat 
utflöde av patienter förutsätter 
komplicerade antaganden och 
beräkningar medger direktivet ett system 
med förhandstillstånd om det finns 
tillräckliga orsaker att anta att 
socialförsäkringssystemet allvarligt 
försvagas. Detta bör även omfatta fall av 
redan befintliga system för 
förhandstillstånd som är förenliga med 
villkoren i artikel 8.

Or. de

Motivering

Ändringsförslaget är en anpassning till ändringsförslaget till artikel 8.3 av samma ledamot. 
Det måste vara upp till medlemsstaten att utforma system med förhandstillstånd. 

Ändringsförslag 148
Claude Turmes, Margrete Auken

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(31) Tillämpningen av principerna om fri 
rörlighet på utnyttjande av vård i en 
annan medlemsstat inom ramarna för vad 
som ingår i det lagstadgade 
socialförsäkringssystemet i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad 
kommer enligt tillgängliga belägg inte att 
urholka medlemsstaternas hälso- och 
sjukvård eller socialförsäkringssystemens 
ekonomiska hållbarhet. Domstolen har 
emellertid erkänt att det inte kan uteslutas 
att den möjliga risken för att allvarligt 
undergräva den ekonomiska balansen i de 
sociala trygghetssystemen eller målet att 
upprätthålla en balanserad hälso- och 
sjukvård tillgänglig för alla kan utgöra 
tvingande hänsyn till allmänintresset, vilket 
skulle kunna motivera ett hinder för rätten 
att fritt tillhandahålla tjänster. Domstolen 
har också erkänt att det är nödvändigt att 
kunna planera i fråga om antalet sjukhus, 
deras geografiska spridning, hur de 
organiseras och vilka resurser de ska ha 
samt vilken typ av vårdtjänster de ska 
erbjuda. Genom detta direktiv bör det 
införas ett system med förhandstillstånd för 
ersättning av kostnader för sjukhusvård i 
en annan medlemsstat som uppfyller 
följande villkor: Om vården hade getts i 
den egna medlemsstaten, skulle den ha 
ersatts av dess socialförsäkringssystem. 
Utflödet av patienter till följd av 
genomförandet av direktivet skulle 
innebära eller sannolikt innebära ett 
allvarigt hot mot den ekonomiska 
balansen i landets 
socialförsäkringssystem och/eller detta 
utflöde av patienter skulle innebära eller 
sannolikt innebära ett allvarligt hot mot 
planering och rationaliseringar som 
gjorts inom sjukhussektorn för att 
undvika överkapacitet på sjukhusen, 
obalans i utbudet av sjukhusvård och 
slöseri med logistiska och ekonomiska 
resurser, eller att medlemsstaterna inte 
kan garantera en balanserad hälso- och 
sjukvård tillgänglig för alla eller behålla 
sin vårdkapacitet eller medicinska 

(31) Domstolen har erkänt att det finns en 
potentiell risk för att den ekonomiska 
balansen i de sociala trygghetssystemen 
allvarligt kan undergrävas eller att målet att 
upprätthålla en balanserad hälso- och 
sjukvård tillgänglig för alla kan utgöra 
tvingande hänsyn till allmänintresset, vilket 
skulle kunna motivera ett hinder för rätten 
att fritt tillhandahålla tjänster. Domstolen 
har också erkänt att det är nödvändigt att 
kunna planera i fråga om antalet sjukhus, 
deras geografiska spridning, hur de 
organiseras och vilka resurser de ska ha 
samt vilken typ av vårdtjänster de ska 
erbjuda. Genom detta direktiv bör det 
införas ett system med förhandstillstånd för 
ersättning av kostnader för hälso- och 
sjukvård i en annan medlemsstat.
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kompetens. Eftersom en bedömning av de 
exakta konsekvenserna av ett förväntat 
utflöde av patienter förutsätter 
komplicerade antaganden och 
beräkningar medger direktivet ett system 
med förhandstillstånd om det finns 
tillräckliga orsaker att anta att 
socialförsäkringssystemet allvarligt 
försvagas. Detta bör även omfatta fall av 
redan befintliga system för 
förhandstillstånd som är förenliga med 
villkoren i artikel 8.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Tillämpningen av principerna om fri 
rörlighet på utnyttjande av vård i en 
annan medlemsstat inom ramarna för vad 
som ingår i det lagstadgade 
socialförsäkringssystemet i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad 
kommer enligt tillgängliga belägg inte att 
urholka medlemsstaternas hälso- och 
sjukvård eller socialförsäkringssystemens 
ekonomiska hållbarhet. Domstolen har 
emellertid erkänt att det inte kan uteslutas 
att den möjliga risken för att allvarligt 
undergräva den ekonomiska balansen i de 
sociala trygghetssystemen eller målet att 
upprätthålla en balanserad hälso- och 
sjukvård tillgänglig för alla kan utgöra 
tvingande hänsyn till allmänintresset, vilket 
skulle kunna motivera ett hinder för rätten 
att fritt tillhandahålla tjänster. Domstolen 
har också erkänt att det är nödvändigt att 
kunna planera i fråga om antalet sjukhus, 
deras geografiska spridning, hur de 
organiseras och vilka resurser de ska ha 

(31) Domstolen har erkänt att det inte kan 
uteslutas att den möjliga risken för att 
allvarligt undergräva den ekonomiska 
balansen i de sociala trygghetssystemen 
eller målet att upprätthålla en balanserad 
hälso- och sjukvård tillgänglig för alla kan 
utgöra tvingande hänsyn till 
allmänintresset, vilket skulle kunna 
motivera ett hinder för principen om fri 
rörlighet. Domstolen har också erkänt att 
det är nödvändigt att kunna planera i fråga 
om antalet sjukhus, deras geografiska 
spridning, hur de organiseras och vilka 
resurser de ska ha samt vilken typ av 
vårdtjänster de ska erbjuda. Genom detta 
direktiv bör det införas ett system med 
förhandstillstånd för ersättning av 
kostnader för sjukhusvård i en annan 
medlemsstat.
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samt vilken typ av vårdtjänster de ska 
erbjuda. Genom detta direktiv bör det 
införas ett system med förhandstillstånd för 
ersättning av kostnader för sjukhusvård i 
en annan medlemsstat som uppfyller 
följande villkor: Om vården hade getts i 
den egna medlemsstaten, skulle den ha 
ersatts av dess socialförsäkringssystem. 
Utflödet av patienter till följd av 
genomförandet av direktivet skulle 
innebära eller sannolikt innebära ett 
allvarigt hot mot den ekonomiska 
balansen i landets 
socialförsäkringssystem och/eller detta 
utflöde av patienter skulle innebära eller 
sannolikt innebära ett allvarligt hot mot 
planering och rationaliseringar som 
gjorts inom sjukhussektorn för att 
undvika överkapacitet på sjukhusen, 
obalans i utbudet av sjukhusvård och 
slöseri med logistiska och ekonomiska 
resurser, eller att medlemsstaterna inte 
kan garantera en balanserad hälso- och 
sjukvård tillgänglig för alla eller behålla 
sin vårdkapacitet eller medicinska 
kompetens. Eftersom en bedömning av de 
exakta konsekvenserna av ett förväntat 
utflöde av patienter förutsätter 
komplicerade antaganden och 
beräkningar medger direktivet ett system 
med förhandstillstånd om det finns 
tillräckliga orsaker att anta att 
socialförsäkringssystemet allvarligt 
försvagas. Detta bör även omfatta fall av 
redan befintliga system för 
förhandstillstånd som är förenliga med 
villkoren i artikel 8.

Or. en

Motivering

Det finns inga bevis för att en tillämpning av principen om fri rölighet skulle utgöra en risk 
för hälso- och sjukvårdssystemens ekonomiska hållbarhet. De sista styckena innebär en tung 
bevisbörda för medlemsstaterna när det gäller deras hälso- och sjukvårdssystems ekonomiska 
hållbarhet innan de kan införa något system för förhandstillstånd. Medlemsstaterna bör 
kunna införa system för förhandstillstånd för sjukhusvård, om detta behövs för att de ska 
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kunna ta sitt offentliga ansvar när det gäller att organisera och tillhandahålla hälso- och 
sjukvård.

Ändringsförslag 150
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Tillämpningen av principerna om fri 
rörlighet på utnyttjande av vård i en annan 
medlemsstat inom ramarna för vad som 
ingår i det lagstadgade 
socialförsäkringssystemet i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad 
kommer enligt tillgängliga belägg inte att 
urholka medlemsstaternas hälso- och 
sjukvård eller socialförsäkringssystemens 
ekonomiska hållbarhet. Domstolen har 
emellertid erkänt att det inte kan uteslutas 
att den möjliga risken för att allvarligt 
undergräva den ekonomiska balansen i de 
sociala trygghetssystemen eller målet att 
upprätthålla en balanserad hälso- och 
sjukvård tillgänglig för alla kan utgöra 
tvingande hänsyn till allmänintresset, vilket 
skulle kunna motivera ett hinder för rätten 
att fritt tillhandahålla tjänster. Domstolen 
har också erkänt att det är nödvändigt att 
kunna planera i fråga om antalet sjukhus, 
deras geografiska spridning, hur de 
organiseras och vilka resurser de ska ha 
samt vilken typ av vårdtjänster de ska 
erbjuda. Genom detta direktiv bör det 
införas ett system med förhandstillstånd för 
ersättning av kostnader för sjukhusvård i 
en annan medlemsstat som uppfyller 
följande villkor: Om vården hade getts i 
den egna medlemsstaten, skulle den ha 
ersatts av dess socialförsäkringssystem. 
Utflödet av patienter till följd av 
genomförandet av direktivet skulle 
innebära eller sannolikt innebära ett 
allvarigt hot mot den ekonomiska 

(31) Tillämpningen av principerna om fri 
rörlighet på utnyttjande av vård i en annan 
medlemsstat inom ramarna för vad som 
ingår i det lagstadgade 
socialförsäkringssystemet i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad 
kommer enligt tillgängliga belägg inte att 
urholka medlemsstaternas hälso- och 
sjukvård eller socialförsäkringssystemens 
ekonomiska hållbarhet. Domstolen har 
emellertid erkänt att det inte kan uteslutas 
att den möjliga risken för att allvarligt 
undergräva den ekonomiska balansen i de 
sociala trygghetssystemen eller målet att 
upprätthålla en balanserad hälso- och 
sjukvård tillgänglig för alla kan utgöra 
tvingande hänsyn till allmänintresset, vilket 
skulle kunna motivera ett hinder för rätten 
att fritt tillhandahålla tjänster. Domstolen 
har också erkänt att det är nödvändigt att 
kunna planera i fråga om antalet sjukhus, 
deras geografiska spridning, hur de 
organiseras och vilka resurser de ska ha 
samt vilken typ av vårdtjänster de ska 
erbjuda. Genom detta direktiv bör det 
införas ett system med förhandstillstånd för 
ersättning av kostnader för sjukhusvård i 
en annan medlemsstat. Den medlemsstat 
där patienten är försäkrad bör i förväg 
och på ett insynsvänligt sätt specificera 
kriterierna för avslag på en ansökan om 
förhandstillstånd, på grundval av 
överordnade allmänintressen.
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balansen i landets 
socialförsäkringssystem och/eller detta 
utflöde av patienter skulle innebära eller 
sannolikt innebära ett allvarligt hot mot 
planering och rationaliseringar som 
gjorts inom sjukhussektorn för att 
undvika överkapacitet på sjukhusen, 
obalans i utbudet av sjukhusvård och 
slöseri med logistiska och ekonomiska 
resurser, eller att medlemsstaterna inte 
kan garantera en balanserad hälso- och 
sjukvård tillgänglig för alla eller behålla 
sin vårdkapacitet eller medicinska 
kompetens. Eftersom en bedömning av de 
exakta konsekvenserna av ett förväntat 
utflöde av patienter förutsätter 
komplicerade antaganden och 
beräkningar medger direktivet ett system 
med förhandstillstånd om det finns 
tillräckliga orsaker att anta att 
socialförsäkringssystemet allvarligt 
försvagas. Detta bör även omfatta fall av 
redan befintliga system för 
förhandstillstånd som är förenliga med 
villkoren i artikel 8.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag hör samman med ett annat ändringsförslag till artikel 8.1 av samma 
ledamot. Det behövs klarhet om när förhandstillstånd får tillämpas på ansökningar om 
behandling i en annan medlemsstat och om grunderna till avslag av ansökningar om 
förhandstillstånd. 

Ändringsförslag 151
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Tillämpningen av principerna om fri 
rörlighet på utnyttjande av vård i en 

(31) Domstolen har erkänt att det inte kan 
uteslutas att den möjliga risken för att 
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annan medlemsstat inom ramarna för vad 
som ingår i det lagstadgade 
socialförsäkringssystemet i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad 
kommer enligt tillgängliga belägg inte att 
urholka medlemsstaternas hälso- och 
sjukvård eller socialförsäkringssystemens 
ekonomiska hållbarhet. Domstolen har 
emellertid erkänt att det inte kan uteslutas 
att den möjliga risken för att allvarligt 
undergräva den ekonomiska balansen i de 
sociala trygghetssystemen eller målet att 
upprätthålla en balanserad hälso- och 
sjukvård tillgänglig för alla kan utgöra 
tvingande hänsyn till allmänintresset, vilket 
skulle kunna motivera ett hinder för rätten 
att fritt tillhandahålla tjänster. Domstolen 
har också erkänt att det är nödvändigt att 
kunna planera i fråga om antalet sjukhus, 
deras geografiska spridning, hur de 
organiseras och vilka resurser de ska ha 
samt vilken typ av vårdtjänster de ska 
erbjuda. Genom detta direktiv bör det 
införas ett system med förhandstillstånd för 
ersättning av kostnader för sjukhusvård i 
en annan medlemsstat som uppfyller 
följande villkor: Om vården hade getts i 
den egna medlemsstaten, skulle den ha 
ersatts av dess socialförsäkringssystem. 
Utflödet av patienter till följd av 
genomförandet av direktivet skulle 
innebära eller sannolikt innebära ett 
allvarigt hot mot den ekonomiska 
balansen i landets 
socialförsäkringssystem och/eller detta 
utflöde av patienter skulle innebära eller 
sannolikt innebära ett allvarligt hot mot 
planering och rationaliseringar som 
gjorts inom sjukhussektorn för att 
undvika överkapacitet på sjukhusen, 
obalans i utbudet av sjukhusvård och 
slöseri med logistiska och ekonomiska 
resurser, eller att medlemsstaterna inte 
kan garantera en balanserad hälso- och 
sjukvård tillgänglig för alla eller behålla 
sin vårdkapacitet eller medicinska 
kompetens. Eftersom en bedömning av de 
exakta konsekvenserna av ett förväntat 

allvarligt undergräva den ekonomiska 
balansen i de sociala trygghetssystemen 
eller målet att upprätthålla en balanserad 
hälso- och sjukvård tillgänglig för alla kan 
utgöra tvingande hänsyn till 
allmänintresset, vilket skulle kunna 
motivera ett hinder för rätten att fritt 
tillhandahålla tjänster. Domstolen har 
erkänt att det är nödvändigt att kunna 
planera i fråga om antalet sjukhus, deras 
geografiska spridning, hur de organiseras 
och vilka resurser de ska ha samt vilken 
typ av vårdtjänster de ska erbjuda. Genom 
detta direktiv bör det således införas ett 
system med förhandstillstånd för ersättning 
av kostnader för sjukhusvård och 
specialistvård i en annan medlemsstat. 
Detta bör även omfatta fall av redan 
befintliga system för förhandstillstånd som 
är förenliga med villkoren i artikel 8.
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utflöde av patienter förutsätter 
komplicerade antaganden och 
beräkningar medger direktivet ett system 
med förhandstillstånd om det finns 
tillräckliga orsaker att anta att 
socialförsäkringssystemet allvarligt 
försvagas. Detta bör även omfatta fall av 
redan befintliga system för 
förhandstillstånd som är förenliga med 
villkoren i artikel 8.

Or. fr

Motivering

Man kan inte på förhand bedöma vilken effekt tillämpningen av detta direktiv kan komma att 
få på medlemsstaternas vårdsystem. Det är nödvändigt att inte sträcka sig utöver vad 
domstolen har erkänt och att bekräfta att det krävs förhandstillstånd för vård i annan 
medlemsstat än den där patienten är försäkrad.

Ändringsförslag 152
Dorette Corbey

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Tillämpningen av principerna om fri 
rörlighet på utnyttjande av vård i en annan 
medlemsstat inom ramarna för vad som 
ingår i det lagstadgade 
socialförsäkringssystemet i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad 
kommer enligt tillgängliga belägg inte att 
urholka medlemsstaternas hälso- och 
sjukvård eller socialförsäkringssystemens 
ekonomiska hållbarhet. Domstolen har 
emellertid erkänt att det inte kan uteslutas 
att den möjliga risken för att allvarligt 
undergräva den ekonomiska balansen i de 
sociala trygghetssystemen eller målet att 
upprätthålla en balanserad hälso- och 
sjukvård tillgänglig för alla kan utgöra 
tvingande hänsyn till allmänintresset, vilket 

(31) Tillämpningen av principerna om fri 
rörlighet på utnyttjande av vård i en annan 
medlemsstat inom ramarna för vad som 
ingår i det lagstadgade 
socialförsäkringssystemet i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad 
kommer enligt tillgängliga belägg inte att 
urholka medlemsstaternas hälso- och 
sjukvård eller socialförsäkringssystemens 
ekonomiska hållbarhet. Domstolen har 
emellertid erkänt att det inte kan uteslutas 
att den möjliga risken för att allvarligt 
undergräva den ekonomiska balansen i de 
sociala trygghetssystemen eller målet att 
upprätthålla en balanserad hälso- och 
sjukvård tillgänglig för alla kan utgöra 
tvingande hänsyn till allmänintresset, vilket 
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skulle kunna motivera ett hinder för rätten 
att fritt tillhandahålla tjänster. Domstolen 
har också erkänt att det är nödvändigt att 
kunna planera i fråga om antalet sjukhus,
deras geografiska spridning, hur de 
organiseras och vilka resurser de ska ha 
samt vilken typ av vårdtjänster de ska 
erbjuda. Genom detta direktiv bör det 
införas ett system med förhandstillstånd för 
ersättning av kostnader för sjukhusvård i 
en annan medlemsstat som uppfyller
följande villkor: Om vården hade getts i 
den egna medlemsstaten, skulle den ha 
ersatts av dess socialförsäkringssystem. 
Utflödet av patienter till följd av 
genomförandet av direktivet skulle 
innebära eller sannolikt innebära ett 
allvarigt hot mot den ekonomiska 
balansen i landets 
socialförsäkringssystem och/eller detta 
utflöde av patienter skulle innebära eller 
sannolikt innebära ett allvarligt hot mot 
planering och rationaliseringar som 
gjorts inom sjukhussektorn för att 
undvika överkapacitet på sjukhusen, 
obalans i utbudet av sjukhusvård och 
slöseri med logistiska och ekonomiska 
resurser, eller att medlemsstaterna inte 
kan garantera en balanserad hälso- och 
sjukvård tillgänglig för alla eller behålla 
sin vårdkapacitet eller medicinska 
kompetens. Eftersom en bedömning av de 
exakta konsekvenserna av ett förväntat 
utflöde av patienter förutsätter 
komplicerade antaganden och 
beräkningar medger direktivet ett system 
med förhandstillstånd om det finns 
tillräckliga orsaker att anta att 
socialförsäkringssystemet allvarligt 
försvagas. Detta bör även omfatta fall av 
redan befintliga system för 
förhandstillstånd som är förenliga med 
villkoren i artikel 8.

skulle kunna motivera ett hinder för rätten 
att fritt tillhandahålla tjänster. Domstolen 
har också erkänt att det är nödvändigt att 
kunna planera i fråga om antalet sjukhus, 
deras geografiska spridning, hur de 
organiseras och vilka resurser de ska ha 
samt vilken typ av vårdtjänster de ska 
erbjuda. Genom detta direktiv bör det 
införas ett system med förhandstillstånd för 
ersättning av kostnader för sjukhusvård och 
specialistvård i en annan medlemsstat 
såvida inte följande villkor är uppfyllda: 
Om behandlingen inte kan ges i den
medlemsstat där patienten är försäkrad på 
grund av för långa köer; om patienten är 
bosatt i en gränsregion; om sjukdomen är 
sällsynt och kräver mycket specialiserade 
behandlingstekniker eller om vården 
baseras på avtal mellan 
sjukförsäkringsbolag och 
vårdinrättningar utomlands. Detta bör 
även omfatta fall av redan befintliga 
system för förhandstillstånd som är 
förenliga med villkoren i artikel 8.

Or. nl
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Motivering

Till följd av anpassningen till artikel 8.3. 

Ändringsförslag 153
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv
Skäl 31a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31a) Enligt domstolens rättspraxis får 
medlemsstaterna kräva ett 
förhandstillstånd för att det nationella 
systemet ska ersätta kostnader för 
sjukhusvård i en annan medlemsstat. 
Detta krav är en såväl nödvändig som 
rimlig åtgärd. För att rent generellt 
tillgodose olika behov bör det vara möjligt 
att planera antalet sjukhus, deras 
geografiska spridning, deras organisation 
och resurser samt vilken typ av 
vårdtjänster de ska erbjuda. Genom en 
sådan planering eftersträvas målet att i 
medlemsstaten i fråga garantera att det 
finns tillgång till ett väl avvägt utbud av 
sjukhusvård av god kvalitet. Dessutom 
bidrar den till att säkerställa en effektiv 
hantering av utgifterna genom att 
åstadkomma social effektivitet i 
utnyttjandet av ekonomiska, tekniska och 
personella resurser.

Or. es

Motivering

Människor skulle kunna uppleva förhandstillståndet som en begränsning av deras rätt till 
gränsöverskridande rörlighet, fastän det egentligen utgör en garanti för medborgarna, även 
för dem som inte söker sig utomlands för vård.

Förslaget kan påverka villkoren för den hälso- och sjukvård som ges till den majoritet av 
allmänheten som inte reser till en annan medlemsstat för att få vård, eftersom det kan inverka 
på organisationen och planeringen av hälso- och sjukvården i den medlemsstat som tar emot 
en patient från ett annat land.
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Ändringsförslag 154
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv
Skäl 31a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31a) Eftersom de europeiska hälso- och 
sjukvårdssystem och 
finansieringsmodellerna ser olika ut och 
många medlemsstater nog kommer att få 
svårt att införliva direktivet i sin 
nationella lagstiftning, bör det råda 
flexibilitet när direktivet ska genomföras.

Or. es

Motivering

Det krävs anpassning och flexibilitet när direktivet ska genomföras.

Ändringsförslag 155
Dorette Corbey

Förslag till direktiv
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Om en medlemsstat beslutar att
införa ett system med förhandstillstånd för
ersättning av kostnader för sjukhus- eller 
specialistvård i en annan medlemsstat i 
enlighet med detta direktiv bör 
kostnaderna för sådan vård i en annan 
medlemsstat också ersättas av den 
medlemsstat där patienten är försäkrad 
minst upp till den nivå som skulle ha 
betalats om samma eller liknande vård 
hade getts i den medlemsstat där patienten 
är försäkrad, utan att överskrida de faktiska 
kostnaderna för den mottagna vården. Om 
villkoren i artikel 22.2 i förordning (EEG) 

(32) Vid förhandstillstånd i enlighet med 
detta direktiv för ersättning av kostnader 
för sjukhus- eller specialistvård i en annan 
medlemsstat bör kostnaderna för sådan 
vård i en annan medlemsstat också ersättas 
av den medlemsstat där patienten är 
försäkrad minst upp till den nivå som 
skulle ha betalats om samma eller liknande 
vård hade getts i den medlemsstat där 
patienten är försäkrad , utan att överskrida 
de faktiska kostnaderna för den mottagna 
vården. Om villkoren i artikel 22.2 i 
förordning (EEG) nr 1408/71 uppfylls bör 
dock förhandstillstånd och förmåner 
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nr 1408/71 uppfylls bör dock 
förhandstillstånd och förmåner beviljas 
enligt den förordningen. Detta gäller 
särskilt om tillståndet beviljas efter en 
administrativ eller rättslig prövning av 
ansökan och om personen i fråga har fått 
vård i en annan medlemsstat. I så fall ska 
artiklarna 6, 7, 8 och 9 i detta direktiv inte 
tillämpas. Detta är i linje med domstolens 
rättspraxis där det fastställts att patienter 
som fått avslag på ansökan om tillstånd 
som senare förklarats vara ogrundat, har 
rätt till att få kostnaderna för behandling i 
en annan medlemsstat ersatta helt i enlighet 
med bestämmelserna i den behandlande 
medlemsstaten.

beviljas enligt den förordningen. Detta 
gäller särskilt om tillståndet beviljas efter 
en administrativ eller rättslig prövning av 
ansökan och om personen i fråga har fått 
vård i en annan medlemsstat. I så fall ska 
artiklarna 6, 7, 8 och 9 i detta direktiv inte 
tillämpas. Detta är i linje med domstolens 
rättspraxis där det fastställts att patienter 
som fått avslag på ansökan om tillstånd 
som senare förklarats vara ogrundat, har 
rätt till att få kostnaderna för behandling i 
en annan medlemsstat ersatta helt i enlighet 
med bestämmelserna i den behandlande 
medlemsstaten.

Or. nl

Motivering

Till följd av anpassningen till artikel 8.3. 

Ändringsförslag 156
John Bowis

Förslag till direktiv
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Medlemsstaterna beslutar själva hur 
många nationella kontaktpunkter de ska ha 
och hur dessa ska utformas. De nationella 
kontaktpunkterna kan också inlemmas i 
eller bygga vidare på verksamheten vid 
befintliga informationscentrum, förutsatt 
att man tydligt anger att de också fungerar 
som nationell kontaktpunkt för 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård. 
De nationella kontaktpunkterna bör ha 
lämpliga resurser för att kunna informera 
om de viktigaste aspekterna av 
gränsöverskridande vård och vid behov 
hjälpa patienterna rent praktiskt.

(36) Medlemsstaterna beslutar själva hur 
många nationella kontaktpunkter de ska ha 
och hur dessa ska utformas. De nationella 
kontaktpunkterna kan också inlemmas i 
eller bygga vidare på verksamheten vid 
befintliga informationscentrum, förutsatt 
att man tydligt anger att de också fungerar 
som nationell kontaktpunkt för 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård. 
De nationella kontaktpunkterna bör ha 
lämpliga resurser för att kunna informera 
om de viktigaste aspekterna av 
gränsöverskridande vård och vid behov 
hjälpa patienterna rent praktiskt.
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Kommissionen bör bidra till samarbetet 
med medlemsstaterna i fråga om de 
nationella kontaktpunkterna för 
gränsöverskridande vård, bl.a. genom att 
göra relevant information tillgänglig på 
gemenskapsnivå, t.ex. via EU:s 
hälsoportal. Även om det finns nationella 
kontaktpunkter kan medlemsstaterna 
inrätta andra därmed förbundna 
kontaktpunkter på regional eller lokal nivå 
för att avspegla hur deras specifika hälso-
och sjukvårdssystem är organiserat.

Medlemsstaterna bör se till att de organ 
som företräder hälso- och 
sjukvårdspersonal deltar i denna 
verksamhet. Även om det finns nationella 
kontaktpunkter kan medlemsstaterna 
inrätta andra därmed förbundna 
kontaktpunkter på regional eller lokal nivå 
för att avspegla hur deras specifika hälso-
och sjukvårdssystem är organiserat. De 
nationella kontaktpunkterna bör kunna 
ge patienter relevant information om 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
och vara ett stöd för dem. Juridisk 
rådgivning ingår inte.

Or. en

Ändringsförslag 157
Maria Berger

Förslag till direktiv
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Om en medlemsstat beslutar att införa 
ett system med förhandstillstånd för 
ersättning av kostnader för sjukhus- eller 
specialistvård i en annan medlemsstat i 
enlighet med detta direktiv bör kostnaderna 
för sådan vård i en annan medlemsstat 
också ersättas av den medlemsstat där 
patienten är försäkrad minst upp till den 
nivå som skulle ha betalats om samma 
eller liknande vård hade getts i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad, 
utan att överskrida de faktiska 
kostnaderna för den mottagna vården.
Om villkoren i artikel 22.2 i förordning 
(EEG) nr 1408/71 uppfylls bör dock 
förhandstillstånd och förmåner beviljas 
enligt den förordningen. Detta gäller 
särskilt om tillståndet beviljas efter en 
administrativ eller rättslig prövning av 
ansökan och om personen i fråga har fått 
vård i en annan medlemsstat. I så fall ska 

(32) Om en medlemsstat beslutar att införa 
ett system med förhandstillstånd för 
ersättning av kostnader för sjukhus- eller 
specialistvård i en annan medlemsstat i 
enlighet med detta direktiv bör kostnaderna 
för sådan vård i en annan medlemsstat 
också ersättas av den medlemsstat där 
patienten är försäkrad. Om villkoren i 
artikel 22.2 i förordning (EEG) nr 1408/71 
uppfylls bör dock förhandstillstånd och 
förmåner beviljas enligt den förordningen. 
Detta gäller särskilt om tillståndet beviljas 
efter en administrativ eller rättslig prövning 
av ansökan och om personen i fråga har 
fått vård i en annan medlemsstat. I så fall 
ska artiklarna 6, 7, 8 och 9 i detta direktiv 
inte tillämpas. Detta är i linje med 
domstolens rättspraxis där det fastställts att 
patienter som fått avslag på ansökan om 
tillstånd som senare förklarats vara 
ogrundat, har rätt till att få kostnaderna för 
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artiklarna 6, 7, 8 och 9 i detta direktiv inte 
tillämpas. Detta är i linje med domstolens 
rättspraxis där det fastställts att patienter 
som fått avslag på ansökan om tillstånd 
som senare förklarats vara ogrundat, har 
rätt till att få kostnaderna för behandling i 
en annan medlemsstat ersatta helt i enlighet 
med bestämmelserna i den behandlande 
medlemsstaten.

behandling i en annan medlemsstat ersatta 
helt i enlighet med bestämmelserna i den 
behandlande medlemsstaten.

Or. de

Motivering

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

Ändringsförslag 158
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Om en medlemsstat beslutar att införa 
ett system med förhandstillstånd för 
ersättning av kostnader för sjukhus- eller 
specialistvård i en annan medlemsstat i 
enlighet med detta direktiv bör kostnaderna 
för sådan vård i en annan medlemsstat 
också ersättas av den medlemsstat där 
patienten är försäkrad minst upp till den 
nivå som skulle ha betalats om samma 
eller liknande vård hade getts i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad, 
utan att överskrida de faktiska kostnaderna 
för den mottagna vården. Om villkoren i 
artikel 22.2 i förordning (EEG) nr 1408/71 
uppfylls bör dock förhandstillstånd och 
förmåner beviljas enligt den förordningen. 
Detta gäller särskilt om tillståndet beviljas 
efter en administrativ eller rättslig prövning 
av ansökan och om personen i fråga har 

(32) Om en medlemsstat beslutar att införa 
ett system med förhandstillstånd för 
ersättning av kostnader för sjukhus- eller 
specialistvård i en annan medlemsstat i 
enlighet med detta direktiv bör kostnaderna 
för sådan vård i en annan medlemsstat 
också ersättas av den medlemsstat där 
patienten är försäkrad minst upp till den 
nivå som skulle ha betalats om denna vård 
hade getts i den medlemsstat där patienten 
är försäkrad, utan att överskrida de faktiska 
kostnaderna för den mottagna vården. Om 
villkoren i artikel 22.2 i förordning (EEG) 
nr 1408/71 uppfylls bör dock 
förhandstillstånd och förmåner beviljas 
enligt den förordningen. Detta gäller 
särskilt om tillståndet beviljas efter en 
administrativ eller rättslig prövning av 
ansökan och om personen i fråga har fått 
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fått vård i en annan medlemsstat. I så fall 
ska artiklarna 6, 7, 8 och 9 i detta direktiv 
inte tillämpas. Detta är i linje med 
domstolens rättspraxis där det fastställts att 
patienter som fått avslag på ansökan om 
tillstånd som senare förklarats vara 
ogrundat, har rätt till att få kostnaderna för 
behandling i en annan medlemsstat ersatta 
helt i enlighet med bestämmelserna i den 
behandlande medlemsstaten.

vård i en annan medlemsstat. I så fall ska 
artiklarna 6, 7, 8 och 9 i detta direktiv inte 
tillämpas. Detta är i linje med domstolens 
rättspraxis där det fastställts att patienter 
som fått avslag på ansökan om tillstånd 
som senare förklarats vara ogrundat, har 
rätt till att få kostnaderna för behandling i 
en annan medlemsstat ersatta helt i enlighet 
med bestämmelserna i den behandlande 
medlemsstaten.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 159
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Medlemsstaternas förfaranden för 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
bör ge patienterna garantier om 
objektivitet, icke-diskriminering och 
öppenhet, så att de nationella 
myndigheternas beslut säkert fattas i rimlig 
tid och med vederbörlig hänsyn till såväl 
dessa allmänna principer som de särskilda 
omständigheterna i varje enskilt fall. Detta 
gäller också den faktiska ersättningen av 
kostnader för vård i en annan medlemsstat 
efter det att patienten återvänt. Patienterna 
bör i regel få ett beslut angående 
gränsöverskridande vård inom femton 
kalenderdagar. Denna period bör dock 
vara kortare om det gäller brådskande 
vård. I alla händelser bör förfarandena 
för erkännande och regler om 
tillhandahållande av tjänster enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 

(33) Medlemsstaternas förfaranden för 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
bör ge patienterna garantier om 
objektivitet, icke-diskriminering och 
öppenhet, så att de nationella 
myndigheternas beslut säkert fattas i rimlig 
tid och med vederbörlig hänsyn till såväl 
dessa allmänna principer som de särskilda 
omständigheterna i varje enskilt fall. 
Perioden ska vara kortare när patientens 
hälsotillstånd motiverar detta och om det 
gäller brådskande vård. Detta gäller också 
den faktiska ersättningen av kostnader för 
vård i en annan medlemsstat efter det att 
patienten återvänt. Patienterna bör i regel 
få ett beslut angående gränsöverskridande 
vård inom femton kalenderdagar.
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2005/36/EG av den 7 september 2005 om 
erkännande av yrkeskvalifikationer inte 
påverkas av dessa allmänna regler.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att få texten och bestämmelserna i skälet att stämma överens. 
Hänvisningen till direktiv 2005/36/EG stryks eftersom den tas med i ändringsförslagen till 
skäl 37 och 37a.

Ändringsförslag 160
Colm Burke

Förslag till direktiv
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Medlemsstaternas förfaranden för 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
bör ge patienterna garantier om 
objektivitet, icke-diskriminering och 
öppenhet, så att de nationella 
myndigheternas beslut säkert fattas i rimlig 
tid och med vederbörlig hänsyn till såväl 
dessa allmänna principer som de särskilda 
omständigheterna i varje enskilt fall. Detta 
gäller också den faktiska ersättningen av 
kostnader för vård i en annan medlemsstat 
efter det att patienten återvänt. Patienterna 
bör i regel få ett beslut angående 
gränsöverskridande vård inom femton 
kalenderdagar. Denna period bör dock vara 
kortare om det gäller brådskande vård. I 
alla händelser bör förfarandena för 
erkännande och regler om 
tillhandahållande av tjänster enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2005/36/EG av den 7 september 2005 om 
erkännande av yrkeskvalifikationer inte 
påverkas av dessa allmänna regler.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en
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Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 161
Edite Estrela

Förslag till direktiv
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) När en patient får vård i en annan 
medlemsstat än den där han eller hon är 
försäkrad är det ytterst viktigt att patienten 
i förväg vet vilka bestämmelser som gäller. 
Bestämmelserna bör vara lika tydliga i de 
fall där vårdgivare tillfälligt flyttar till en 
annan medlemsstat för att där 
tillhandahålla hälso- och 
sjukvårdstjänster eller när det rör sig om 
gränsöverskridande vård. I sådana fall 
tillämpas vårdbestämmelserna i den 
behandlande medlemsstatens lagstiftning i 
enlighet med de allmänna bestämmelserna 
i artikel 5 eftersom medlemsstaterna enligt 
artikel 152.5 i fördraget ansvarar för att 
organisera och tillhandahålla hälso- och 
sjukvård. Det gör det enklare för patienten 
att göra välgrundade beslut, och 
missuppfattningar och missförstånd kan 
undvikas. Det skapar även stort förtroende 
mellan patient och vårdgivare.

(35) När en patient får vård i en annan 
medlemsstat än den där han eller hon är 
försäkrad är det ytterst viktigt att patienten 
i förväg vet vilka bestämmelser som gäller. 
Bestämmelserna bör vara lika tydliga när 
det rör sig om gränsöverskridande vård. I 
sådana fall tillämpas vårdbestämmelserna i 
den behandlande medlemsstatens 
lagstiftning i enlighet med de allmänna 
bestämmelserna i artikel 5 eftersom 
medlemsstaterna enligt artikel 152.5 i 
fördraget ansvarar för att organisera och 
tillhandahålla hälso- och sjukvård. Det gör 
det enklare för patienten att göra 
välgrundade beslut, och missuppfattningar 
och missförstånd kan undvikas. Det skapar 
även stort förtroende mellan patient och 
vårdgivare.

Or. pt

Ändringsförslag 162
Umberto Guidoni

Förslag till direktiv
Skäl 36a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(36a) Varje medlemsstat har ansvar för 
att identifiera de nationella nätverk som 
patienter från alla medlemsstater kan ha 
fri tillgång till, med garantier om 
minimikrav på kvalitet och säkerhet som 
kräver en mekanism för certifiering av 
behandlingar. Certifieringen kan göras av 
utsedda internationella institut som 
kommer att bedöma kvaliteten och 
säkerheten och hållbarhetskriterierna i de 
offentliga och privata hälso- och 
sjukvårdssystemen. En europeisk styrelse, 
bestående av företrädare för 
medlemsstaterna och de mest relevanta 
patientföreningarna med ansvar för 
övervakningen och kontrollen av 
genomförandet i medlemsstaterna, kan 
inrättas.

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.

Ändringsförslag 163
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) För att förverkliga den inre 
marknaden för gränsöverskridande hälso-
och sjukvård måste vårdgivare, inköpare 
och tillsynsmyndigheter i olika 
medlemsstater samarbeta på nationell, 

(37) Gränsöverskridande hälso- och 
sjukvård ställer krav på samarbete mellan
vårdgivare, inköpare och 
tillsynsmyndigheter i olika medlemsstater 
på nationell, regional eller lokal nivå för att 
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regional eller lokal nivå för att garantera en 
säker, högkvalitativ och effektiv vård över 
gränserna. Detta gäller särskilt samarbetet i 
gränsregioner, där det mest effektiva sättet
att organisera hälso- och sjukvård för den 
lokala befolkningen kan vara genom 
tjänster över gränserna, men där sådana 
tjänster endast kan tillhandahållas på 
varaktig grund om hälso- och sjukvården i 
de olika medlemsstaterna samarbetar. 
Samarbetet kan gälla gemensam planering, 
ömsesidigt erkännande eller anpassning av 
rutiner eller normer, kompatibilitet mellan 
de nationella IKT-systemen, praktiska 
mekanismer för att säkerställa kontinuitet i 
vården eller praktiska arrangemang som 
underlättar för hälso- och 
sjukvårdspersonal att erbjuda vårdtjänster 
i andra länder på tillfällig basis. Enligt 
direktiv 2005/36/EG om erkännande av 
yrkeskvalifikationer bör fritt 
tillhandahållande av tjänster av tillfällig 
art i en annan medlemsstat, bl.a. tjänster 
som erbjuds av hälso- och 
sjukvårdspersonal, inte begränsas av 
något skäl som beror på 
yrkeskvalifikationer, om inte annat följer 
av särskilda gemenskapsbestämmelser. 
Detta direktiv bör inte påverka 
tillämpningen av dessa bestämmelser i 
direktiv 2005/36/EG.

garantera en säker, högkvalitativ och 
effektiv vård över gränserna. Detta gäller 
särskilt samarbetet i gränsregioner, där ett 
effektivt sätt att organisera hälso- och 
sjukvård för den lokala befolkningen kan 
vara genom hälso- och sjukvård över 
gränserna, men där sådan hälso- och 
sjukvård endast kan tillhandahållas på 
varaktig grund om hälso- och sjukvården i 
de olika medlemsstaterna samarbetar. 
Samarbetet kan gälla gemensam planering, 
ömsesidigt erkännande eller anpassning av 
rutiner eller normer, kompatibilitet mellan 
de nationella IKT-systemen, praktiska 
mekanismer för att säkerställa kontinuitet i 
vården.

Or. en

Motivering

Förslaget till direktiv är avsett att enbart omfatta gränsöverskridande samarbete och fall som 
rör patienters rörlighet, dvs. fall där enskilda patienter har valt hälso- och sjukvård 
utomlands.

Ändringsförslag 164
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Skäl 37
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) För att förverkliga den inre 
marknaden för gränsöverskridande hälso-
och sjukvård måste vårdgivare, inköpare 
och tillsynsmyndigheter i olika 
medlemsstater samarbeta på nationell, 
regional eller lokal nivå för att garantera en 
säker, högkvalitativ och effektiv vård över 
gränserna. Detta gäller särskilt samarbetet i 
gränsregioner, där det mest effektiva sättet 
att organisera hälso- och sjukvård för den 
lokala befolkningen kan vara genom 
tjänster över gränserna, men där sådana 
tjänster endast kan tillhandahållas på 
varaktig grund om hälso- och sjukvården i 
de olika medlemsstaterna samarbetar. 
Samarbetet kan gälla gemensam planering, 
ömsesidigt erkännande eller anpassning av 
rutiner eller normer, kompatibilitet mellan 
de nationella IKT-systemen, praktiska 
mekanismer för att säkerställa kontinuitet i 
vården eller praktiska arrangemang som 
underlättar för hälso- och 
sjukvårdspersonal att erbjuda vårdtjänster i 
andra länder på tillfällig basis. Enligt 
direktiv 2005/36/EG om erkännande av 
yrkeskvalifikationer bör fritt 
tillhandahållande av tjänster av tillfällig 
art i en annan medlemsstat, bl.a. tjänster 
som erbjuds av hälso- och 
sjukvårdspersonal, inte begränsas av 
något skäl som beror på 
yrkeskvalifikationer, om inte annat följer 
av särskilda gemenskapsbestämmelser. 
Detta direktiv bör inte påverka 
tillämpningen av dessa bestämmelser i 
direktiv 2005/36/EG.

(37) Vårdgivare, inköpare och 
tillsynsmyndigheter i olika medlemsstater 
måste samarbeta på nationell, regional eller 
lokal nivå för att garantera en säker, 
högkvalitativ och effektiv vård över 
gränserna. Detta gäller särskilt samarbetet i 
gränsregioner, där det mest effektiva sättet 
att organisera hälso- och sjukvård för den 
lokala befolkningen kan vara genom 
tjänster över gränserna, men där sådana 
tjänster endast kan tillhandahållas på 
varaktig grund om hälso- och sjukvården i 
de olika medlemsstaterna samarbetar. 
Samarbetet kan gälla gemensam planering, 
ömsesidigt erkännande eller anpassning av 
rutiner eller normer, kompatibilitet mellan 
de nationella IKT-systemen, praktiska 
mekanismer för att säkerställa kontinuitet i 
vården eller praktiska arrangemang som 
underlättar för hälso- och 
sjukvårdspersonal att erbjuda vårdtjänster i 
andra länder på tillfällig basis.

Or. fr

Motivering

Eftersom detta direktiv gäller alla former av vård är det orealistiskt att nämna den inre 
marknaden för gränsöverskridande hälso- och sjukvård.
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Stycket flyttas till ett nytt skäl 37a där det preciseras.

Ändringsförslag 165
Kartika Tamara Liotard

Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) För att förverkliga den inre 
marknaden för gränsöverskridande hälso-
och sjukvård måste vårdgivare, inköpare 
och tillsynsmyndigheter i olika 
medlemsstater samarbeta på nationell, 
regional eller lokal nivå för att garantera en 
säker, högkvalitativ och effektiv vård över 
gränserna. Detta gäller särskilt samarbetet i 
gränsregioner, där det mest effektiva sättet 
att organisera hälso- och sjukvård för den 
lokala befolkningen kan vara genom 
tjänster över gränserna, men där sådana 
tjänster endast kan tillhandahållas på 
varaktig grund om hälso- och sjukvården i 
de olika medlemsstaterna samarbetar. 
Samarbetet kan gälla gemensam planering, 
ömsesidigt erkännande eller anpassning av 
rutiner eller normer, kompatibilitet mellan 
de nationella IKT-systemen, praktiska 
mekanismer för att säkerställa kontinuitet i 
vården eller praktiska arrangemang som 
underlättar för hälso- och 
sjukvårdspersonal att erbjuda vårdtjänster i 
andra länder på tillfällig basis. Enligt 
direktiv 2005/36/EG om erkännande av 
yrkeskvalifikationer bör fritt 
tillhandahållande av tjänster av tillfällig art 
i en annan medlemsstat, bl.a. tjänster som 
erbjuds av hälso- och sjukvårdspersonal, 
inte begränsas av något skäl som beror på 
yrkeskvalifikationer, om inte annat följer 
av särskilda gemenskapsbestämmelser. 
Detta direktiv bör inte påverka 
tillämpningen av dessa bestämmelser i 
direktiv 2005/36/EG.

(37) Gränsöverskridande hälso- och 
sjukvård ställer krav på samarbete mellan
vårdgivare, inköpare och 
tillsynsmyndigheter i olika medlemsstater 
på nationell, regional eller lokal nivå för att 
garantera en säker, högkvalitativ och 
effektiv vård över gränserna. Detta gäller 
särskilt samarbetet i gränsregioner, där det 
mest effektiva sättet att organisera hälso-
och sjukvård för den lokala befolkningen 
kan vara genom tjänster över gränserna, 
men där sådana tjänster endast kan 
tillhandahållas på varaktig grund om hälso-
och sjukvården i de olika medlemsstaterna 
samarbetar. Samarbetet kan gälla 
gemensam planering, ömsesidigt 
erkännande eller anpassning av rutiner eller 
normer, kompatibilitet mellan de nationella 
IKT-systemen, praktiska mekanismer för 
att säkerställa kontinuitet i vården eller 
praktiska arrangemang som underlättar för 
hälso- och sjukvårdspersonal att erbjuda 
vårdtjänster i andra länder på tillfällig 
basis. Enligt direktiv 2005/36/EG om 
erkännande av yrkeskvalifikationer bör fritt 
tillhandahållande av tjänster av tillfällig art 
i en annan medlemsstat, bl.a. tjänster som 
erbjuds av hälso- och sjukvårdspersonal, 
inte begränsas av något skäl som beror på 
yrkeskvalifikationer, om inte annat följer 
av särskilda gemenskapsbestämmelser. 
Detta direktiv bör inte påverka 
tillämpningen av dessa bestämmelser i 
direktiv 2005/36/EG.

Or. en
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Motivering

Att tillhandahålla gränsöverskridande hälso- och sjukvård – framför allt i gränsregioner – är 
inte en fråga för den inre marknaden. Samarbetet kring hälso- och sjukvården i 
gränsregioner regleras i dag av bi- eller multilaterala avtal mellan medlemsstaterna och/eller 
av samarbete inom ramen för Euregio. Detta har visat sig vara mycket effektivt och bör så 
förbli. Detta samarbete har ingenting att göra med principerna för den inre marknaden.

Ändringsförslag 166
Stefano Zappalà

Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) För att förverkliga den inre marknaden 
för gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
måste vårdgivare, inköpare och 
tillsynsmyndigheter i olika medlemsstater 
samarbeta på nationell, regional eller lokal 
nivå för att garantera en säker, 
högkvalitativ och effektiv vård över 
gränserna. Detta gäller särskilt samarbetet i 
gränsregioner, där det mest effektiva sättet 
att organisera hälso- och sjukvård för den 
lokala befolkningen kan vara genom 
tjänster över gränserna, men där sådana 
tjänster endast kan tillhandahållas på 
varaktig grund om hälso- och sjukvården i 
de olika medlemsstaterna samarbetar. 
Samarbetet kan gälla gemensam planering, 
ömsesidigt erkännande eller anpassning av 
rutiner eller normer, kompatibilitet mellan 
de nationella IKT-systemen, praktiska 
mekanismer för att säkerställa kontinuitet i 
vården eller praktiska arrangemang som 
underlättar för hälso- och 
sjukvårdspersonal att erbjuda vårdtjänster i 
andra länder på tillfällig basis. Enligt 
direktiv 2005/36/EG om erkännande av 
yrkeskvalifikationer bör fritt 
tillhandahållande av tjänster av tillfällig art 
i en annan medlemsstat, bl.a. tjänster som 
erbjuds av hälso- och sjukvårdspersonal, 
inte begränsas av något skäl som beror på 

(37) För att förverkliga den inre marknaden 
för gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
måste vårdgivare, inköpare och 
tillsynsmyndigheter i olika medlemsstater 
samarbeta på nationell, regional eller lokal 
nivå för att garantera en säker,
högkvalitativ och effektiv vård över 
gränserna. Detta gäller särskilt samarbetet i 
gränsregioner, där det mest effektiva sättet 
att organisera hälso- och sjukvård för den 
lokala befolkningen kan vara genom 
tjänster över gränserna, men där sådana 
tjänster endast kan tillhandahållas på 
varaktig grund om hälso- och sjukvården i 
de olika medlemsstaterna samarbetar. 
Samarbetet kan gälla gemensam planering, 
ömsesidigt erkännande eller anpassning av 
rutiner eller normer, kompatibilitet mellan 
de nationella IKT-systemen, praktiska 
mekanismer för att säkerställa kontinuitet i 
vården eller praktiska arrangemang som 
underlättar för hälso- och 
sjukvårdspersonal att erbjuda vårdtjänster i 
andra länder på tillfällig basis. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas verktyg såsom 
det europeiska kortet för sjuk- och 
hälsopersonal, som underlättar 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
tillhandahållen av hälso- och 
sjukvårdspersonal, särskilt om verktygens 
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yrkeskvalifikationer, om inte annat följer 
av särskilda gemenskapsbestämmelser. 
Detta direktiv bör inte påverka 
tillämpningen av dessa bestämmelser i 
direktiv 2005/36/EG.

funktioner bidrar till att garantera hälso-
och sjukvård för patienter som flyttar från 
ett land till ett annat. Enligt direktiv 
2005/36/EG om erkännande av 
yrkeskvalifikationer bör fritt 
tillhandahållande av tjänster av tillfällig art 
i en annan medlemsstat, bl.a. tjänster som 
erbjuds av hälso- och sjukvårdspersonal, 
inte begränsas av något skäl som beror på 
yrkeskvalifikationer, om inte annat följer 
av särskilda gemenskapsbestämmelser. 
Detta direktiv bör inte påverka 
tillämpningen av dessa bestämmelser i 
direktiv 2005/36/EG.

Or. en

Motivering

Vissa medlemsstater utvecklar yrkeskort på nationell nivå för olika ändamål. Dessa kort ger 
information om hälso- och sjukvårdspersonalen, men är ofta utformade för att underlätta 
tillhandahållandet av hälso- och sjukvård. E-recept eller tillgång till patientjournaler är 
sådant som skulle kunna knytas till kortet för hälso- och sjukvårdspersonal. Ett omnämnande 
i direktivet av sådana verktyg kan uppmuntra medlemsstaternas politik i denna riktning.

Ändringsförslag 167
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Skäl 37a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37a) Enligt direktiv 2005/36/EG kan fritt 
tillhandahållande av tjänster av tillfällig 
art i en annan medlemsstat, bl.a. tjänster 
som erbjuds av hälso- och 
sjukvårdspersonal, inte begränsas av 
något skäl som beror på 
yrkeskvalifikationer, om inte annat följer 
av särskilda gemenskapsbestämmelser. 
Detta direktiv bör inte påverka 
tillämpningen av dessa bestämmelser i 
direktiv 2005/36/EG. Men direktiv 
2005/36/EG beaktar endast till en mycket 
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liten del den specifika karaktären hos 
olika kvalifikationer inom hälso- och 
sjukvård, vilket är till men för 
patienternas säkerhet. Man bör 
hädanefter upprätta lämpliga mekanismer 
för erkännande av kvalifikationer 
antingen genom att direktiv 2005/26/EG 
ses över eller genom att en specifik 
rättsakt antas.

Or. fr

Motivering

Även om detta direktiv inte ska ifrågasätta principerna i direktiv 2005/36/EG, bör man betona 
att bestämmelserna i det sistnämnda direktivet är otillräckliga vad gäller den specifika 
karaktären hos kvalifikationerna och personalens utbildning, vilket kan innebära en risk för 
patienterna.

Ändringsförslag 168
Urszula Krupa

Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Om läkemedel som godkänts i 
patientens medlemsstat enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/83/EG av den 6 november 2001 om 
upprättande av gemenskapsregler för 
humanläkemedel förskrivs i en annan 
medlemsstat för en enskild namngiven 
patient, bör ett sådant recept i princip bli 
medicinskt erkänt och kunna användas i 
patientens egen medlemsstat. Även om de 
lagstiftningsmässiga och administrativa 
hindren för ett sådant erkännande 
undanröjs kan det ändå krävas en korrekt 
överenskommelse med patientens 
behandlande läkare eller farmaceut i varje 
enskilt fall, om det är motiverat för att 
skydda folkhälsan och är nödvändigt och 
proportionellt i förhållande till syftet. 

(39) Om läkemedel som godkänts i 
patientens medlemsstat enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/83/EG av den 6 november 2001 om 
upprättande av gemenskapsregler för 
humanläkemedel förskrivs i en annan 
medlemsstat för en enskild namngiven 
patient, bör ett sådant recept bli medicinskt 
erkänt och kunna användas i patientens 
egen medlemsstat, förutsatt att det 
överensstämmer med medlemsstatens 
principer för läkemedelstillsyn och med 
vad patientens behandlande läkare eller 
farmaceut i varje enskilt fall föreskrivit, 
om det är motiverat för att skydda 
folkhälsan och är nödvändigt och 
proportionellt i förhållande till syftet. 
Oavsett om det finns ett medicinskt 
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Oavsett om det finns ett medicinskt 
erkännande kan den medlemsstat där 
patienten är försäkrad besluta om att låta 
sådana läkemedel omfattas av de sociala 
förmånerna. Principen om erkännande
kan lättare tillämpas om det vidtas åtgärder 
som är nödvändiga för att skydda 
patientens säkerhet och förhindra att 
läkemedel missbrukas eller förväxlas.

erkännande kan den medlemsstat där 
patienten är försäkrad besluta om att låta 
sådana läkemedel omfattas av de sociala 
förmånerna. Förfarandet ovan kan lättare 
tillämpas om det vidtas åtgärder som är 
nödvändiga för att skydda patientens 
säkerhet och förhindra att läkemedel 
missbrukas eller förväxlas.

Or. pl

Ändringsförslag 169
Peter Liese

Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Om läkemedel som godkänts i 
patientens medlemsstat enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/83/EG av den 6 november 2001 om 
upprättande av gemenskapsregler för 
humanläkemedel förskrivs i en annan 
medlemsstat för en enskild namngiven 
patient, bör ett sådant recept i princip bli 
medicinskt erkänt och kunna användas i 
patientens egen medlemsstat. Även om de 
lagstiftningsmässiga och administrativa 
hindren för ett sådant erkännande 
undanröjs kan det ändå krävas en korrekt 
överenskommelse med patientens 
behandlande läkare eller farmaceut i varje 
enskilt fall, om det är motiverat för att 
skydda folkhälsan och är nödvändigt och 
proportionellt i förhållande till syftet. 
Oavsett om det finns ett medicinskt
erkännande kan den medlemsstat där 
patienten är försäkrad besluta om att låta 
sådana läkemedel omfattas av de sociala 
förmånerna. Principen om erkännande kan 
lättare tillämpas om det vidtas åtgärder 
som är nödvändiga för att skydda 
patientens säkerhet och förhindra att 

(39) Om läkemedel som godkänts i 
patientens medlemsstat enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/83/EG av den 
6 november 2001 om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel 
förskrivs i en annan medlemsstat för en 
enskild namngiven patient, bör ett sådant 
recept i princip bli erkänt på apoteken och 
kunna användas i patientens egen 
medlemsstat. Även om de 
lagstiftningsmässiga och administrativa 
hindren för ett sådant erkännande 
undanröjs kan det ändå krävas en korrekt 
överenskommelse med patientens 
behandlande läkare eller farmaceut i varje 
enskilt fall, om det är motiverat för att 
skydda folkhälsan och är nödvändigt och 
proportionellt i förhållande till syftet. 
Oavsett om det finns ett erkännande kan 
den medlemsstat där patienten är försäkrad 
besluta om att låta sådana läkemedel 
omfattas av de sociala förmånerna utan att 
det påverkar de gällande pris- och
betalningsbestämmelserna. Principen om 
erkännande kan lättare tillämpas om det 
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läkemedel missbrukas eller förväxlas. vidtas åtgärder som är nödvändiga för att 
skydda patientens säkerhet och förhindra 
att läkemedel missbrukas eller förväxlas.

Or. de

Motivering

Vid ett erkännande av recept handlar det inte om ett medicinskt erkännande, utan om ett 
erkännande av apotekens utlämnande av läkemedel. 

Ändringsförslag 170
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Om läkemedel som godkänts i 
patientens medlemsstat enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/83/EG av den 6 november 2001 om 
upprättande av gemenskapsregler för 
humanläkemedel förskrivs i en annan 
medlemsstat för en enskild namngiven 
patient, bör ett sådant recept i princip bli 
medicinskt erkänt och kunna användas i 
patientens egen medlemsstat. Även om de 
lagstiftningsmässiga och administrativa 
hindren för ett sådant erkännande 
undanröjs kan det ändå krävas en korrekt 
överenskommelse med patientens 
behandlande läkare eller farmaceut i varje 
enskilt fall, om det är motiverat för att 
skydda folkhälsan och är nödvändigt och 
proportionellt i förhållande till syftet. 
Oavsett om det finns ett medicinskt 
erkännande kan den medlemsstat där 
patienten är försäkrad besluta om att låta 
sådana läkemedel omfattas av de sociala 
förmånerna. Principen om erkännande kan 
lättare tillämpas om det vidtas åtgärder 
som är nödvändiga för att skydda 
patientens säkerhet och förhindra att 

(39) Om läkemedel som godkänts i 
patientens medlemsstat enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/83/EG av den 6 november 2001 om 
upprättande av gemenskapsregler för 
humanläkemedel förskrivs i en annan 
medlemsstat för en enskild namngiven 
patient, bör ett sådant recept i princip bli 
medicinskt erkänt och kunna användas i 
patientens egen medlemsstat. Även om de 
lagstiftningsmässiga och administrativa 
hindren för ett sådant erkännande 
undanröjs kan det ändå krävas en korrekt 
överenskommelse med patientens 
behandlande läkare eller farmaceut i varje 
enskilt fall, om det är motiverat för att 
skydda folkhälsan och är nödvändigt och 
proportionellt i förhållande till syftet. 
Oavsett om det finns ett medicinskt 
erkännande kan den medlemsstat där 
patienten är försäkrad besluta om att låta 
sådana läkemedel omfattas av de sociala 
förmånerna. Principen om erkännande kan 
lättare tillämpas om det vidtas åtgärder 
som är nödvändiga för att skydda 
patientens säkerhet och förhindra att 
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läkemedel missbrukas eller förväxlas. läkemedel missbrukas eller förväxlas. Om 
ett recept utfärdas i den behandlande 
medlemsstaten för läkemedel som 
vanligtvis inte fås på recept i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad 
bör det vara upp till denna medlemsstat 
att besluta huruvida läkemedlet 
undantagsvis ska tillåtas eller om ett 
likvärdigt läkemedel på grundval av 
vetenskapliga rön ska tillhandahållas.

Or. en

Motivering

Patienter bör garanteras lämplig behandling utifrån medicinska grunder.

Ändringsförslag 171
Stefano Zappalà

Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Om läkemedel som godkänts i 
patientens medlemsstat enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/83/EG av den 6 november 2001 om 
upprättande av gemenskapsregler för 
humanläkemedel förskrivs i en annan 
medlemsstat för en enskild namngiven 
patient, bör ett sådant recept i princip bli 
medicinskt erkänt och kunna användas i 
patientens egen medlemsstat. Även om de 
lagstiftningsmässiga och administrativa 
hindren för ett sådant erkännande 
undanröjs kan det ändå krävas en korrekt 
överenskommelse med patientens 
behandlande läkare eller farmaceut i varje 
enskilt fall, om det är motiverat för att 
skydda folkhälsan och är nödvändigt och 
proportionellt i förhållande till syftet. 
Oavsett om det finns ett medicinskt 
erkännande kan den medlemsstat där 

(39) Om läkemedel som godkänts i 
patientens medlemsstat enligt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2001/83/EG av den 6 november 2001 om 
upprättande av gemenskapsregler för 
humanläkemedel förskrivs i en annan 
medlemsstat för en enskild namngiven 
patient, bör ett sådant recept i princip bli 
medicinskt erkänt och kunna användas på 
apotek i patientens egen medlemsstat. 
Även om de lagstiftningsmässiga och 
administrativa hindren för ett sådant 
erkännande undanröjs kan det ändå krävas 
en korrekt överenskommelse med 
patientens behandlande läkare eller 
farmaceut i varje enskilt fall, om det är 
motiverat för att skydda folkhälsan och är 
nödvändigt och proportionellt i förhållande 
till syftet. Oavsett om det finns ett 
medicinskt erkännande kan den 
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patienten är försäkrad besluta om att låta 
sådana läkemedel omfattas av de sociala 
förmånerna. Principen om erkännande kan 
lättare tillämpas om det vidtas åtgärder 
som är nödvändiga för att skydda 
patientens säkerhet och förhindra att 
läkemedel missbrukas eller förväxlas.

medlemsstat där patienten är försäkrad 
besluta om att låta sådana läkemedel 
omfattas av de sociala förmånerna. 
Principen om erkännande kan lättare 
tillämpas om det vidtas åtgärder som är 
nödvändiga för att skydda patientens 
säkerhet och förhindra att läkemedel 
missbrukas eller förväxlas.

Or. en

Motivering

Talar för sig självt.

Ändringsförslag 172
Nicolae Vlad Popa

Förslag till direktiv
Skäl 39a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39a) Beslutet att undantagsvis godkänna 
läkemedel som normalt inte finns 
tillgängliga i den medlemsstat där 
patienten är försäkrad bör fattas av en 
medicinsk kommitté som avgör om det 
medför en risk för patientens liv, om 
patientens livskvalitet försämras eller om 
det skulle vara möjligt att tillhandahålla 
ett alternativt läkemedel som bedöms 
likvärdigt.

Or. en

Ändringsförslag 173
Jules Maaten

Förslag till direktiv
Skäl 39a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(39a) Kommissionen bör utarbeta en 
genomförbarhetsstudie om ett gemensamt 
EU-system för riktlinjer om hälso- och 
sjukvårdens kvalitet.

Or. en

Ändringsförslag 174
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Europeiska referensnätverk bör 
tillhandahålla hälso- och sjukvård till alla 
patienter med sjukdomar som kräver en 
särskild koncentration av resurser eller 
expertis så att högkvalitativ och 
kostnadseffektiv vård kan ges till 
överkomligt pris och de kan också 
fungera som kontaktpunkter för 
läkarutbildning och forskning, spridning 
av information och utvärdering. De 
europeiska referensnätverken inrättas och 
utvecklas med syftet att på europeisk nivå 
ge lika tillgång till gemensam expertis på 
hög nivå inom ett visst medicinskt 
område, för såväl alla patienter som för 
hälso- och sjukvårdspersonalen.

(40) Medlemsstaterna ska underlätta 
upprättandet av europeiska 
referensnätverk av vårdgivare i form av 
frivilliga sammanslutningar för att utbyta 
vetenskaplig erfarenhet och öka 
möjligheterna till vård för patienter med 
sällsynta sjukdomar, på basis av den 
öppna samordningsmetoden.

Or. de

Motivering

Ändringsförslaget är en anpassning till ändringsförslaget till artikel 15 av samma ledamot.

Ändringsförslag 175
Colm Burke, Avril Doyle

Förslag till direktiv
Skäl 40
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Europeiska referensnätverk bör 
tillhandahålla hälso- och sjukvård till alla 
patienter med sjukdomar som kräver en 
särskild koncentration av resurser eller 
expertis så att högkvalitativ och 
kostnadseffektiv vård kan ges till 
överkomligt pris och de kan också fungera 
som kontaktpunkter för läkarutbildning och 
forskning, spridning av information och 
utvärdering. De europeiska 
referensnätverken inrättas och utvecklas 
med syftet att på europeisk nivå ge lika 
tillgång till gemensam expertis på hög nivå 
inom ett visst medicinskt område, för såväl 
alla patienter som för hälso- och 
sjukvårdspersonalen.

(40) Europeiska referensnätverk bör 
tillhandahålla hälso- och sjukvård till alla 
patienter med sjukdomar som kräver en 
särskild koncentration av resurser eller 
expertis så att högkvalitativ och 
kostnadseffektiv vård kan ges till 
överkomligt pris och de kan också fungera 
som kontaktpunkter för läkarutbildning och 
forskning, spridning av information och 
utvärdering. De europeiska 
referensnätverken inrättas och utvecklas 
med syftet att på europeisk nivå ge lika 
tillgång till gemensam expertis på hög nivå 
inom ett visst medicinskt område, för såväl 
alla patienter som för hälso- och 
sjukvårdspersonalen. Betydelsefulla 
synergieffekter kan uppnås genom att 
kombinera den institutionella ramen för 
referensnätverk med centrala 
kontaktpunkter inom medlemsstaterna, i 
enlighet med skäl 34.

Or. en

Motivering

Det är en dubbel vinst för patienter om samordningen av infrastrukturen för både 
kontaktpunkterna för gränsöverskridande hälso- och sjukvård och referensnätverken 
kombineras inom en enda institution i varje medlemsstat. 

Ändringsförslag 176
Peter Liese

Förslag till direktiv
Skäl 41a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41a) Kompatibilitet mellan elektronisk 
hälso- och sjukvård (e-hälsa) bör uppnås 
med hänsyn till nationell lagstiftning om 
de bestämmelser om hälso- och sjukvård 
som har antagits för att skydda patienten, 
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inklusive lagstiftning om Internetapotek, 
särskilt nationella förbud mot 
receptbelagda läkemedel på postorder i 
enlighet med domstolens rättspraxis och 
artikel 14 i direktiv 97/7/EG om 
konsumentskydd vid distansavtal.

Or. de

Motivering

Enligt domstolens rättspraxis (dom av den 11 december 2003, C-322/01, Deutscher 
Apothekerverband) och artikel 14 i direktiv 97/7/EG om distansavtal ska det klargöras att 
detta direktiv inte påverkar möjligheten att förbjuda receptbelagda läkemedel på postorder på 
grund av hotet mot folkhälsan.

Ändringsförslag 177
Stefano Zappalà

Förslag till direktiv
Skäl 41a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41a) Kompatibilitet mellan 
e-hälsolösningar bör uppnås med hänsyn 
till nationell lagstiftning om de 
bestämmelser om hälso- och sjukvård som 
har antagits till skydd för patienten, 
inbegripet lagstiftning om Internetapotek, 
särskilt nationella förbud mot 
receptbelagda läkemedel på postorder i 
enlighet med domstolens rättspraxis och 
direktiv 97/7/EG om konsumentskydd vid 
distansavtal.

Or. en

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 
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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.

Ändringsförslag 178
Anne Ferreira

Förslag till direktiv
Skäl 41a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41a) Kompabilitet mellan 
e-hälsolösningar bör uppnås med 
beaktande av de nationella 
bestämmelserna om hälso- och 
sjukvårdstjänster till skydd för patienten, 
inbegripet lagstiftning om Internetapotek.

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.

Ändringsförslag 179
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) Den ständiga utvecklingen inom 
medicinsk forskning och teknik innebär 
både möjligheter och utmaningar för 
medlemsstaternas hälso- och sjukvård. 
Samarbete när det gäller utvärdering av 

(43) Den ständiga utvecklingen inom 
medicinsk forskning och teknik innebär 
både möjligheter och utmaningar för 
medlemsstaternas hälso- och sjukvård. 
Utvärdering av medicinska metoder samt 
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nya medicinska metoder kan gagna 
medlemsstaterna genom skalfördelar och 
genom att dubbelarbete undviks samt ge 
en bättre vetenskaplig grund för optimalt 
utnyttjande av ny teknik och därmed 
garantera en säker, högkvalitativ och 
effektiv hälso- och sjukvård. Detta 
kommer också att bidra till den inre 
marknaden genom att nya medicinska rön 
och metoder sprids snabbare och till fler 
användare. Ett sådant samarbete 
förutsätter långsiktiga strukturer som 
omfattar alla relevanta myndigheter i 
samtliga medlemsstater och där man 
bygger vidare på befintliga pilotprojekt.

eventuella begränsningar av tillgången 
till ny teknik som beslutas av 
administrativa organ ställer oss emellertid 
inför en rad grundläggande 
samhällsfrågor som kräver deltagande 
från en bred grupp berörda aktörer samt 
en hållbar styrmodell. Allt samarbete bör 
således inte bara inbegripa de behöriga 
myndigheterna i samtliga medlemsstater, 
utan även samtliga berörda aktörer, bland 
andra vårdpersonal, företrädare för 
patienter och industrin. Dessutom bör 
samarbetet bygga på hållbara principer 
om god förvaltning som insyn, öppenhet, 
objektivitet och opartiskhet inom 
administrationen. Kommissionen bör se 
till att endast de organ för utvärdering av 
medicinska metoder som ansluter sig till 
dessa principer får tillhöra nätverket.

Or. fr

Motivering

Informationsutbytet mellan organisationer för utvärdering av medicinska metoder förutsätter 
och kräver att principer för god praxis tillämpas (t.ex. god förvaltning, insyn och deltagande 
av berörda aktörer), när medlemsstaterna gör sina utvärderingar. Utvärderingarna av 
medicinska metoder bör alltså uppfylla kraven på öppenhet och objektivitet, och bygga på 
dialog och delaktighet från de berörda aktörernas sida, bland andra patienter och industri.

Ändringsförslag 180
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) Den ständiga utvecklingen inom 
medicinsk forskning och teknik innebär 
både möjligheter och utmaningar för 
medlemsstaternas hälso- och sjukvård. 
Samarbete när det gäller utvärdering av 
nya medicinska metoder kan gagna 
medlemsstaterna genom skalfördelar och 

(43) Den ständiga utvecklingen inom 
medicinsk forskning och teknik innebär 
både möjligheter och utmaningar för 
medlemsstaternas hälso- och sjukvård. 
Samarbete när det gäller utvärdering av 
nya medicinska metoder kan gagna 
medlemsstaterna genom skalfördelar och 
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genom att dubbelarbete undviks samt ge en 
bättre vetenskaplig grund för optimalt 
utnyttjande av ny teknik och därmed 
garantera en säker, högkvalitativ och 
effektiv hälso- och sjukvård. Detta 
kommer också att bidra till den inre 
marknaden genom att nya medicinska rön 
och metoder sprids snabbare och till fler 
användare. Ett sådant samarbete förutsätter 
långsiktiga strukturer som omfattar alla 
relevanta myndigheter i samtliga 
medlemsstater och där man bygger vidare 
på befintliga pilotprojekt.

genom att dubbelarbete undviks samt ge en 
bättre vetenskaplig grund för optimalt 
utnyttjande av ny teknik och därmed 
garantera en säker, högkvalitativ och 
effektiv hälso- och sjukvård. Detta kan 
också bidra till den inre marknaden genom 
att nya medicinska rön och metoder sprids 
snabbare och till fler användare. Ett sådant 
samarbete förutsätter långsiktiga strukturer 
som omfattar alla relevanta parter, 
däribland hälso- och sjukvårdspersonal, 
patientrepresentanter, forskare och 
producenter samt myndigheter i samtliga 
medlemsstater och där man bygger vidare 
på befintliga pilotprojekt. Dessutom bör 
samarbetet baseras på sunda principer om 
god förvaltning om insyn, öppenhet, 
delaktighet, objektivitet och rättvisa 
förfaranden som ser till patienternas 
behov, preferenser och förväntningar. 
Kommissionen bör se till att endast de 
organ inom utvärdering av medicinska 
metoder som följer dessa principer kan 
ansluta sig till nätverket.

Or. en

Motivering

Hälsosystemen och processen med bedömning av hälsoteknik bör vara öppna och 
inkluderande. Patienternas åsikter, erfarenheter och kunskap bör vägas in i 
bedömningsprocessen för att en bättre bedömning ska kunna göras av fördelar, kostnader och 
risker. Läkare, hälso- och sjukvårdspersonal, forskare och industrin bör också involveras.
Berörda parters åsikter måste finnas representerade i beslutsfasen av bedömningen av 
hälsoteknik. Detta ändringsförslag hör ihop med ett ändringsförslag till artikel 17.

Ändringsförslag 181
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) Kommissionen bör särskilt få utgår
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befogenhet att anta följande åtgärder: 
upprätta en förteckning över 
behandlingar som inte kräver att 
patienten läggs in men som ska omfattas 
av samma regler som sjukhusvård, 
kompletterande åtgärder för att undanta 
särskilda kategorier av läkemedel eller 
ämnen från det erkännande av recept som 
utfärdas i en annan medlemsstat som 
föreskrivs i detta direktiv, en förteckning 
över särskilda kriterier och villkor som de 
europeiska referensnätverken måste
uppfylla samt Förfarandet för att inrätta 
de europeiska referensnätverken. 
Eftersom detta är åtgärder med allmän 
räckvidd som avser att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv, eller att 
komplettera det genom tillägg av nya icke 
väsentliga delar, bör de antas enligt det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Or. de

Motivering

Ändringsförslaget är en anpassning till ändringsförslaget till artikel 8 och artikel 15 av 
samma ledamot.

Ändringsförslag 182
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) Kommissionen bör särskilt få 
befogenhet att anta följande åtgärder: 
upprätta en förteckning över 
behandlingar som inte kräver att 
patienten läggs in men som ska omfattas 
av samma regler som sjukhusvård, 
kompletterande åtgärder för att undanta 
särskilda kategorier av läkemedel eller 

utgår
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ämnen från det erkännande av recept som 
utfärdas i en annan medlemsstat som 
föreskrivs i detta direktiv, en förteckning 
över särskilda kriterier och villkor som de 
europeiska referensnätverken måste 
uppfylla samt Förfarandet för att inrätta 
de europeiska referensnätverken. 
Eftersom detta är åtgärder med allmän 
räckvidd som avser att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv, eller att 
komplettera det genom tillägg av nya icke 
väsentliga delar, bör de antas enligt det 
föreskrivande förfarandet med kontroll i 
artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag hör samman med flera andra ändringsförslag till artiklarna i direktivet 
av samma ledamot. Medlemsstaterna bör framför allt göra en förteckning över de 
behandlingar som omfattas av definitionen sjukhusvård. Skillnader i fråga om rättigheter och 
klinisk praxis mellan medlemsstaterna innebär att en enda EU-förteckning över behandlingar 
för vilka det krävs förhandstillstånd riskerar i praktiken att bara skapa förvirring bland 
patienterna. För de andra åtgärderna som förtecknas är det bättre att ha icke-bindande 
riktlinjer.

Ändringsförslag 183
Claude Turmes, Margrete Auken

Förslag till direktiv
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) Kommissionen bör särskilt få 
befogenhet att anta följande åtgärder: 
upprätta en förteckning över behandlingar 
som inte kräver att patienten läggs in men 
som ska omfattas av samma regler som 
sjukhusvård, kompletterande åtgärder för 
att undanta särskilda kategorier av 
läkemedel eller ämnen från det erkännande 
av recept som utfärdas i en annan 
medlemsstat som föreskrivs i detta 

(45) Medlemsstaternas behöriga 
myndigheter bör särskilt få befogenhet att 
anta följande åtgärder: upprätta en 
förteckning över behandlingar som inte 
kräver att patienten läggs in men som ska 
omfattas av samma regler som 
sjukhusvård, kompletterande åtgärder för 
att undanta särskilda kategorier av 
läkemedel eller ämnen från det erkännande 
av recept som utfärdas i en annan 
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direktiv, en förteckning över särskilda 
kriterier och villkor som de europeiska 
referensnätverken måste uppfylla samt 
Förfarandet för att inrätta de europeiska 
referensnätverken. Eftersom detta är 
åtgärder med allmän räckvidd som avser 
att ändra icke väsentliga delar av detta 
direktiv, eller att komplettera det genom 
tillägg av nya icke väsentliga delar, bör de 
antas enligt det föreskrivande förfarandet 
med kontroll i artikel 5a i beslut 
1999/468/EG.

medlemsstat som föreskrivs i detta 
direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 184
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Förslag till direktiv
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) Kommissionen bör särskilt få 
befogenhet att anta följande åtgärder: 
upprätta en förteckning över 
behandlingar som inte kräver att 
patienten läggs in men som ska omfattas 
av samma regler som sjukhusvård, 
kompletterande åtgärder för att undanta 
särskilda kategorier av läkemedel eller 
ämnen från det erkännande av recept som 
utfärdas i en annan medlemsstat som 
föreskrivs i detta direktiv, en förteckning 
över särskilda kriterier och villkor som de 
europeiska referensnätverken måste 
uppfylla samt Förfarandet för att inrätta de 
europeiska referensnätverken. Eftersom 
detta är åtgärder med allmän räckvidd som 
avser att ändra icke väsentliga delar av 
detta direktiv, eller att komplettera det 
genom tillägg av nya icke väsentliga delar, 
bör de antas enligt det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 5a i 
beslut 1999/468/EG.

(45) Kommissionen bör särskilt få 
befogenhet att för tillämpningen av detta 
direktiv fastställa följande åtgärder:
kompletterande åtgärder för att undanta 
särskilda kategorier av läkemedel eller 
ämnen från det erkännande av recept som 
utfärdas i en annan medlemsstat som 
föreskrivs i detta direktiv. en förteckning 
över särskilda kriterier och villkor som de 
europeiska referensnätverken måste 
uppfylla samt Förfarandet för att inrätta de 
europeiska referensnätverken. Eftersom 
detta är åtgärder med allmän räckvidd som 
avser att ändra icke väsentliga delar av 
detta direktiv, eller att komplettera det 
genom tillägg av nya icke väsentliga delar, 
bör de antas enligt det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 5a i 
beslut 1999/468/EG.
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Or. en

Motivering

Enligt subsidiaritetsprincipen bör det vara medlemsstaterna själva som beslutar om 
definitionen av sjukhusvård i förhållande till detta direktiv, och inte kommissionen.

Ändringsförslag 185
Anne Ferreira

Förslag till direktiv
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) Kommissionen bör särskilt få 
befogenhet att anta följande åtgärder: 
upprätta en förteckning över 
behandlingar som inte kräver att 
patienten läggs in men som ska omfattas 
av samma regler som sjukhusvård,
kompletterande åtgärder för att undanta 
särskilda kategorier av läkemedel eller 
ämnen från det erkännande av recept som 
utfärdas i en annan medlemsstat som 
föreskrivs i detta direktiv, en förteckning 
över särskilda kriterier och villkor som de 
europeiska referensnätverken måste 
uppfylla samt Förfarandet för att inrätta de 
europeiska referensnätverken. Eftersom 
detta är åtgärder med allmän räckvidd som 
avser att ändra icke väsentliga delar av 
detta direktiv, eller att komplettera det 
genom tillägg av nya icke väsentliga delar, 
bör de antas enligt det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 5a i 
beslut 1999/468/EG.

(45) Kommissionen bör särskilt få 
befogenhet att anta följande åtgärder: 
kompletterande åtgärder för att undanta 
särskilda kategorier av läkemedel eller 
ämnen från det erkännande av recept som 
utfärdas i en annan medlemsstat som 
föreskrivs i detta direktiv, en förteckning 
över särskilda kriterier och villkor som de 
europeiska referensnätverken måste 
uppfylla samt Förfarandet för att inrätta de 
europeiska referensnätverken. Eftersom 
detta är åtgärder med allmän räckvidd som 
avser att ändra icke väsentliga delar av 
detta direktiv, eller att komplettera det 
genom tillägg av nya icke väsentliga delar, 
bör de antas enligt det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 5a i 
beslut 1999/468/EG.

Or. fr
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Motivering

Detta är en anpassning till ändringen av bestämmelserna i artikel 8. 
Hälso- och sjukvård är enligt fördragen medlemsstaternas ansvarsområden. Kommissionen 
kan därför inte träda i medlemsstaternas ställe.

Ändringsförslag 186
Iles Braghetto

Förslag till direktiv
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) Kommissionen bör särskilt få 
befogenhet att anta följande åtgärder: 
upprätta en förteckning över behandlingar 
som inte kräver att patienten läggs in men 
som ska omfattas av samma regler som 
sjukhusvård, kompletterande åtgärder för 
att undanta särskilda kategorier av 
läkemedel eller ämnen från det erkännande 
av recept som utfärdas i en annan 
medlemsstat som föreskrivs i detta 
direktiv, en förteckning över särskilda 
kriterier och villkor som de europeiska 
referensnätverken måste uppfylla samt
Förfarandet för att inrätta de europeiska 
referensnätverken. Eftersom detta är 
åtgärder med allmän räckvidd som avser 
att ändra icke väsentliga delar av detta 
direktiv, eller att komplettera det genom 
tillägg av nya icke väsentliga delar, bör de 
antas enligt det föreskrivande förfarandet 
med kontroll i artikel 5a i beslut 
1999/468/EG.

(45) Kommissionen bör särskilt få 
befogenhet att anta följande åtgärder:
upprätta en förteckning över behandlingar 
som inte kräver att patienten läggs in men 
som ska omfattas av samma regler som 
sjukhusvård, upprätta en förteckning över 
de tjänster som omfattas av telemedicin, 
laboratorietjänster, fjärrdiagnoser och 
utskrivning av läkemedelsrecept på 
distans, kompletterande åtgärder för att 
undanta särskilda kategorier av läkemedel 
eller ämnen från det erkännande av recept 
som utfärdas i en annan medlemsstat som 
föreskrivs i detta direktiv, en förteckning 
över särskilda kriterier och villkor som de 
europeiska referensnätverken måste 
uppfylla samt Förfarandet för att inrätta de 
europeiska referensnätverken. Eftersom 
detta är åtgärder med allmän räckvidd som 
avser att ändra icke väsentliga delar av 
detta direktiv, eller att komplettera det 
genom tillägg av nya icke väsentliga delar, 
bör de antas enligt det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 5a i 
beslut 1999/468/EG.

Or. it

Motivering

Det är viktigt att man även skapar klarhet i vilka tjänster som omfattas av telemedecin, 
laboratorietjänster, fjärrdiagnoser och utskrivning av läkemedelsrecept på distans. På så vis 
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blir direktivet tydligare och mer övergripande, och således effektivt.

Ändringsförslag 187
Åsa Westlund

Förslag till direktiv
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) Kommissionen bör särskilt få 
befogenhet att anta följande åtgärder: 
upprätta en förteckning över behandlingar 
som inte kräver att patienten läggs in men 
som ska omfattas av samma regler som 
sjukhusvård, kompletterande åtgärder för 
att undanta särskilda kategorier av 
läkemedel eller ämnen från det erkännande 
av recept som utfärdas i en annan 
medlemsstat som föreskrivs i detta 
direktiv, en förteckning över särskilda 
kriterier och villkor som de europeiska 
referensnätverken måste uppfylla samt 
Förfarandet för att inrätta de europeiska 
referensnätverken. Eftersom detta är 
åtgärder med allmän räckvidd som avser 
att ändra icke väsentliga delar av detta 
direktiv, eller att komplettera det genom 
tillägg av nya icke väsentliga delar, bör de 
antas enligt det föreskrivande förfarandet 
med kontroll i artikel 5a i beslut 
1999/468/EG.

(45) Kommissionen bör särskilt få 
befogenhet att anta följande åtgärder: 
föreslå medlemsstaterna en förteckning 
över behandlingar som inte kräver att 
patienten läggs in men som ska omfattas av 
samma regler som sjukhusvård,
kompletterande åtgärder för att undanta 
särskilda kategorier av läkemedel eller 
ämnen från det erkännande av recept som 
utfärdas i en annan medlemsstat som 
föreskrivs i detta direktiv, en förteckning 
över särskilda kriterier och villkor som de 
europeiska referensnätverken måste 
uppfylla samt Förfarandet för att inrätta de 
europeiska referensnätverken. Eftersom 
detta är åtgärder med allmän räckvidd som 
avser att ändra icke väsentliga delar av 
detta direktiv, eller att komplettera det 
genom tillägg av nya icke väsentliga delar, 
bör de antas enligt det föreskrivande 
förfarandet med kontroll i artikel 5a i 
beslut 1999/468/EG.

Or. sv

Motivering

Beslut om hälso- och sjukvård ska i första hand fattas av medlemsstaten.

Ändringsförslag 188
John Bowis

Förslag till direktiv
Skäl 46a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46a) Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad och den behandlande 
medlemsstaten bör genom bilateralt 
samarbete på förhand och i samråd med 
patienten se till att lämplig eftervård och 
stöd finns att tillgå i någon av 
medlemsstaterna efter den godkända 
medicinska vården och att tydlig 
information finns tillgänglig för patienten 
om olika former av eftervård och 
kostnader för dessa. För att åstadkomma 
detta bör medlemsstaterna vidta åtgärder 
som garanterar att:
a) de nödvändiga medicinska och sociala 
uppgifterna överförs med hänsyn till 
konfidentialiteten för patienterna,
b) hälso- och sjukvårdspersonal och 
personal inom social omsorg i båda 
länderna kan rådgöra med varandra för 
att patienten ska få behandling och 
eftervård (inbegripet socialt stöd) av 
högsta kvalitet.

Or. en
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