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Ændringsforslag 440
Kartika Tamara Liotard

Forslag til direktiv
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8 udgår.

Or. en

Begrundelse

I henhold til EF-traktatens artikel 152 har medlemsstaterne enekompetence til at beslutte, 
hvordan de vil organisere og finansiere deres sundhedssystemer, og dette gælder ligeledes 
deres kompetence til at definere, hvad det betragtes som hospitalsbehandling. EU og navnlig 
Europa-Kommissionen har ingen kompetence på dette område, og derfor skal artikel 8 slettes. 
Desuden er Kommissionens forslag om forhåndstilladelsesordninger for hospitalsbehandling 
i andre medlemsstater langt mere vidtgående end retspraksis ved De Europæiske 
Fællesskabers Domstol og skal derfor også slettes.

Ændringsforslag 441
Iles Braghetto

Forslag til direktiv
Artikel 8 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hospitalsbehandling og specialiserede 
sundhedsydelser

Forhåndstilladelse

Or. en

Begrundelse

I dette ændringsforslag anerkender man, at ordninger med forhåndstilladelse kan være 
værdifulde for patienterne, fordi det skaber klarhed om spørgsmål som f.eks., hvilken 
godtgørelse de vil være berettiget til, og hvilke udgifter de selv vil skulle afholde, ordninger 
for den nødvendige efterpleje, og hvad der sker, hvis noget går galt. Disse overvejelser 
gælder ligeledes for ydelser, der leveres på hospitaler og i andre sammenhænge, og det 
samme gælder spørgsmålet om administratorerne af sundhedssystemernes behov for at 
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planlægge tjenester og forvalte økonomiske ressourcer.

Ændringsforslag 442
Urszula Krupa

Forslag til direktiv
Artikel 8 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hospitalsbehandling og specialiserede 
sundhedsydelser

Sundhedsydelser

Or. pl

Ændringsforslag 443
Anne Ferreira, Harlem Désir og Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I forbindelse med godtgørelse af 
sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat i henhold til dette direktiv 
forstås ved hospitalsbehandling:

1. I forbindelse med godtgørelse af 
sundhedsydelser leveret i en anden 
medlemsstat i henhold til dette direktiv 
forstås ved hospitalsbehandling og 
specialbehandling sundhedsydelser, 
således som defineret i 
forsikringsmedlemsstatens lovgivning, der 
er omfattet af planlægning, for så vidt 
som de kræver hospitalsindlæggelse af 
den pågældende patient mindst en nat 
eller brug af højt specialiseret og 
omkostningskrævende medicinsk 
infrastruktur eller medicinsk udstyr eller 
indebærer behandlinger, der udgør en 
særlig risiko for patienten eller 
befolkningen.

a) sundhedsydelser, der kræver 
indlæggelse af den pågældende patient 
mindst en nat
b) sundhedsydelser, der er opført på en 
særlig liste over sundhedsydelser, der ikke 
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kræver indlæggelse af patienten mindst en 
nat. Listen begrænses til: 
- sundhedsydelser, der kræver brug 
af højt specialiseret og 
omkostningskrævende medicinsk 
infrastruktur eller medicinsk udstyr eller 
- sundhedsydelser, der indebærer 
behandlinger, der udgør en særlig risiko 
for patienten eller befolkningen.
2. Denne liste udarbejdes og kan 
opdateres regelmæssigt af Kommissionen. 
Sådanne foranstaltninger til ændring af 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv ved supplering af det vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 19, stk. 3.
3. Forsikringsmedlemsstaten kan indføre 
en ordning med forhåndstilladelse til 
godtgørelse gennem dens 
socialsikringsordning af udgifter til 
hospitalsbehandling i en anden 
medlemsstat, hvis følgende betingelser er 
opfyldt:

3. Forsikringsmedlemsstaten kræver 
forhåndstilladelse til betaling eller 
godtgørelse af udgifter til hospitals- eller 
specialbehandling i en anden medlemsstat 
som defineret af forsikringsmedlemsstaten 
i overensstemmelse med stk. 1.

a) var sundhedsydelsen blevet udført 
på dens område, ville den være blevet 
dækket af medlemsstatens 
socialsikringsordning, og 
b) formålet med ordningen er at 
håndtere problemet med udstrømningen 
af patienter som følge af anvendelsen af 
denne artikel og forhindre, at denne 
udstrømning griber alvorligt ind i, eller at 
den formentligt griber alvorligt ind i:
i) den økonomiske ligevægt i 
medlemsstatens socialsikringsordning 
og/eller 
ii) den planlægning og 
rationalisering i hospitalssektoren, der 
gennemføres for at undgå overkapacitet 
på hospitalerne, ubalance i udbuddet af 
hospitalsbehandling samt logistisk og 
økonomisk spild, opretholdelsen af et 
afbalanceret system for læge- og 
hospitalsbehandling, der er tilgængeligt 
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for alle, eller opretholdelsen af 
behandlingskapacitet eller medicinsk 
kompetence på den berørte medlemsstats 
område.
4. Forhåndstilladelsesordningen skal være 
begrænset til det, der er nødvendigt og 
rimeligt for at undgå sådanne 
konsekvenser, og må ikke udgøre et 
middel til vilkårlig forskelsbehandling.

4. Nægtelse af en forhåndstilladelse skal 
være begrænset til det, der er nødvendigt 
og rimeligt, og må ikke udgøre et middel til 
vilkårlig forskelsbehandling.

4a. Den i stk. 1 krævede tilladelse kan 
afslås, hvis det fastslås, at flytning af 
patienten vil være til skade for 
vedkommendes helbred eller den 
behandling, han eller hun gennemgår. 

5. Medlemsstaten offentliggør alle 
relevante oplysninger om de 
forhåndstilladelsesordninger, der er indført 
i henhold til stk. 3.

5. Medlemsstaten offentliggør alle 
relevante oplysninger om de 
forhåndstilladelsesordninger, der er indført 
i henhold til stk. 3.

Or. fr

Begrundelse

Da det oprindelige forslag erkender, at der er forskelle mellem medlemsstaterne, hvad angår 
socialsikringsordningernes godtgørelse af udgifter til behandling, forekommer det ikke 
hensigtsmæssigt, at listen over hospitalsbehandlinger fastlægges ved udvalgsproceduren, så 
meget mere som dette i henhold til subsidiaritetsprincippet udelukkende henhører under 
medlemsstaterne. Der bør dog fastlægges fælles kriterier. Det vil desuden være en fordel for 
patienten, hvis det påhviler forsikringsmedlemsstaten at afgøre, hvilken retsakt patienten skal 
støtte sig på.

Ændringsforslag 444
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I forbindelse med godtgørelse af 
sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat i henhold til dette direktiv 
forstås ved hospitalsbehandling:

1. Klinisk behandling og behandling, der 
kan sidestilles hermed, er omfattet af 
bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 
1408/71 og dermed ikke af 
bestemmelserne i artikel 6. 
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Medlemsstaterne definerer "klinisk 
behandling" med henblik på opfyldelsen 
af dette direktivs bestemmelser.  

a) sundhedsydelser, der kræver 
indlæggelse af den pågældende patient 
mindst en nat

Medlemsstaterne udarbejder en liste over 
behandlinger, der kræver brug af højt 
specialiseret og omkostningskrævende 
medicinsk infrastruktur eller medicinsk 
udstyr eller indebærer behandlinger, der 
udgør en særlig risiko for patienten eller 
befolkningen, og som derfor sidestilles 
med klinisk behandling.

b) sundhedsydelser, der er opført på en 
særlig liste over sundhedsydelser, der ikke 
kræver indlæggelse af patienten mindst en 
nat. Listen begrænses til:
- sundhedsydelser, der kræver brug af højt 
specialiseret og omkostningskrævende 
medicinsk infrastruktur eller medicinsk 
udstyr  eller 
- sundhedsydelser, der indebærer 
behandlinger, der udgør en særlig risiko 
for patienten eller befolkningen.

Or. nl

Begrundelse

Het amendement komt hieraan tegemoet door duidelijk te stellen dat voor ambulante zorg de 
de naast elkaar bestaande procedures (verordening en D&K-procedure) blijven bestaan.
Voor ziekenhuiszorg is het belangrijk dat de procedure van de Verordening, met 
voorafgaande toestemming, te behouden als enige mogelijkheid. Dit is conform de 
rechtspraak van het Europees Hof, die welliswaar de nood aan voorafgaande toestemming 
een belemmering van het vrij verkeer noemt maar in alle gevallen tot nog toe heeft aanvaard 
dat deze vereiste kan gerechtvaardigd worden door noodzaak van planning en het financiële 
evenwicht van de stelsels voor sociale zekerheid. In geen enkel arrest is tot  not toe 
geoordeeld dat deze voorafgaande toestemming voor ziekenhuiszorg niet meer mogelijk is. 
Dit heeft te maken met de band die er is tussen deze toestemmingsprocedure en de 
mogelijkheid om het eigen gezondheidszorgaanbod, zeker voor dure zorgvormen, te kunnen 
plannen.
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Ændringsforslag 445
Åsa Westlund

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I forbindelse med godtgørelse af 
sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat i henhold til dette direktiv 
forstås ved hospitalsbehandling:

1. I forbindelse med godtgørelse af 
sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat i henhold til dette direktiv 
forstås ved hospitalsbehandling planlagt 
specialistbehandling, der kræver en 
avanceret medicinsk og teknisk 
kompetence. Hver medlemsstat 
bestemmer, hvilken form for indsats der 
skal betragtes som specialistbehandling.

a) sundhedsydelser, der kræver indlæggelse 
af den pågældende patient mindst en nat

b) sundhedsydelser, der er opført på en 
særlig liste over sundhedsydelser, der ikke 
kræver indlæggelse af patienten mindst en 
nat. Listen begrænses til: 

- sundhedsydelser, der kræver brug 
af højt specialiseret og 
omkostningskrævende medicinsk 
infrastruktur eller medicinsk udstyr  eller 

- sundhedsydelser, der indebærer 
behandlinger, der udgør en særlig risiko for 
patienten eller befolkningen. 

Or. sv

Begrundelse

Det er vigtigt, at definitionen af hospitalsbehandling ikke bygger på kriteriet om, at patienten 
skal være indlagt mindst en nat, da en sådan definition er vildledende. Definitionen bør i 
stedet være baseret på, om der er tale om en højt specialiseret behandling, der kræver 
avanceret medicinsk eller teknisk kunnen.



AM\764106DA.doc 9/84 PE418.342v01-00

DA

Ændringsforslag 446
Christofer Fjellner

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I forbindelse med godtgørelse af 
sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat i henhold til dette direktiv 
forstås ved hospitalsbehandling:

1. I forbindelse med godtgørelse af 
sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat i henhold til dette direktiv 
forstås ved hospitalsbehandling:

a) sundhedsydelser, der kræver 
indlæggelse af den pågældende patient 
mindst en nat
b) sundhedsydelser, der er opført på en 
særlig liste over sundhedsydelser, der ikke 
kræver indlæggelse af patienten mindst en 
nat. Listen begrænses til: 
- sundhedsydelser, der kræver brug af højt 
specialiseret og omkostningskrævende 
medicinsk infrastruktur eller medicinsk 
udstyr  eller 

sundhedsydelser, der er højt specialiserede 
og/eller kræver brug af 
omkostningskrævende medicinsk 
infrastruktur eller medicinsk udstyr, eller 

- sundhedsydelser, der indebærer 
behandlinger, der udgør en særlig risiko for 
patienten eller befolkningen.

- sundhedsydelser, der indebærer 
behandlinger, der udgør en særlig risiko for 
patienten eller befolkningen.

Or. sv

Begrundelse

Kriteriet om en overnatning er forældet og kan virke hæmmende på udviklingen i 
sundhedssektoren. Kriteriet er også vilkårligt, eftersom det kan variere mellem og inden for 
lande, ved hvilke behandlinger det kræves, at patienten overnatter på hospitalet, og det er 
tilmed svært at anvende. Definitionen af hospitalsbehandling bør i stedet være baseret på den 
højt specialiserede og/eller omkostningskrævende karakter af disse medicinske ydelser, 
uanset om det kræves, at patienterne overnatter eller ej.
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Ændringsforslag 447
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I forbindelse med godtgørelse af 
sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat i henhold til dette direktiv 
forstås ved hospitalsbehandling:

1. I forbindelse med godtgørelse af 
sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat i henhold til dette direktiv 
forstås ved hospitalsbehandling og 
specialiserede sundhedsydelser 
sundhedsydelser, der i overensstemmelse 
med bestemmelserne i 
forsikringsmedlemsstaten, er genstand for 
passende behandlings- og 
behovsplanlægning med henblik på at 
sikre en effektiv, økonomisk og universel 
medicinsk behandling. Ud over 
behandlinger, der kræver indlæggelse af 
den pågældende patient mindst en nat, eller 
der kræver brug af højt specialiseret og 
omkostningskrævende medicinsk 
infrastruktur eller medicinsk udstyr, eller 
behandlinger, der udgør en særlig risiko for 
patienten eller befolkningen, kan dette 
også omfatte de sundhedsydelser, der i 
overensstemmelse med den pågældende 
forsikringsmedlemsstats 
sundhedsydelseskoncept af andre årsager 
kræver en planlagt infrastruktur.   

a) sundhedsydelser, der kræver 
indlæggelse af den pågældende patient 
mindst en nat

b) sundhedsydelser, der er opført på en 
særlig liste over sundhedsydelser, der ikke 
kræver indlæggelse af patienten mindst en 
nat. Listen begrænses til:
sundhedsydelser, der kræver brug af højt 
specialiseret og omkostningskrævende 
medicinsk infrastruktur eller medicinsk 
udstyr eller

sundhedsydelser, der indebærer
behandlinger, der udgør en særlig risiko for 
patienten eller befolkningen.
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Or. de

Begrundelse

Den foreslåede definition af hospitalsbehandling og specialiserede sundhedsydelser er for 
snæver. I Tyskland ville den hverken dække hospitalsbehandling, der kræver delvis 
indlæggelse eller foretages ambulant, eller behandling af psykisk syge patienter i 
dagbehandlingscentre.  Retten til at definere, hvad der er planlægningskrævende 
hospitalsbehandling, ligger udelukkende hos medlemsstaterne.

Ændringsforslag 448
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I forbindelse med godtgørelse af 
sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat i henhold til dette direktiv 
forstås ved hospitalsbehandling:

1. I forbindelse med godtgørelse af 
udgifter til sundhedsydelser leveret i en 
anden medlemsstat i henhold til dette 
direktiv forstås ved hospitalsbehandling og 
specialistbehandling, ifølge definitionen i 
forsikringsmedlemsstatens lovgivning, 
sundhedsydelser, der er underlagt 
planlægning, for så vidt de kræver 
indlæggelse af den pågældende patient 
mindst en nat eller brug af højt 
specialiseret og omkostningskrævende 
medicinsk infrastruktur eller medicinsk 
udstyr eller indebærer behandlinger, der 
udgør en konkret risiko for patienten eller 
befolkningen

a) sundhedsydelser, der kræver 
indlæggelse af den pågældende patient 
mindst en nat,

b) sundhedsydelser, der er opført på en 
særlig liste over sundhedsydelser, der ikke 
kræver indlæggelse af patienten mindst en 
nat. Listen begrænses til:
sundhedsydelser, der kræver brug af højt 
specialiseret og omkostningskrævende 
medicinsk infrastruktur eller medicinsk 
udstyr eller
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sundhedsydelser, der indebærer 
behandlinger, der udgør en særlig risiko 
for patienten eller befolkningen. 

Or. es

Begrundelse

Definitionen i Kommissionens forslag svarer ikke til dagens realiteter eller de forhold, 
hvorunder hospitals- og specialistbehandling nu foregår.

Ændringsforslag 449
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med godtgørelse af 
sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat i henhold til dette direktiv 
forstås ved hospitalsbehandling:

1. I forbindelse med godtgørelse af 
sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat i henhold til dette direktiv 
forstås ved hospitalsbehandling:

a) sundhedsydelser, der kræver 
indlæggelse af den pågældende patient 
mindst en nat

a) sundhedsydelser, der er højt 
specialiserede og/eller kræver brug af 
omkostningskrævende medicinsk 
infrastruktur eller medicinsk udstyr,

b) sundhedsydelser, der er opført på en 
særlig liste over sundhedsydelser, der ikke 
kræver indlæggelse af patienten mindst en 
nat. Listen begrænses til:

b) sundhedsydelser, der indebærer 
behandlinger, der udgør en særlig risiko for 
patienten eller befolkningen, eller

- sundhedsydelser, der kræver brug af højt 
specialiseret og omkostningskrævende 
medicinsk infrastruktur eller medicinsk 
udstyr eller

c) andre typer behandling, der under 
hensyntagen til sygdommens karakter 
bedst udføres i hospitalsregi.

- sundhedsydelser, der indebærer 
behandlinger, der udgør en særlig risiko for 
patienten eller befolkningen.

Or. da
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Ændringsforslag 450
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I forbindelse med godtgørelse af 
sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat i henhold til dette direktiv 
forstås ved hospitalsbehandling:

1. I forbindelse med godtgørelse af 
sundhedsydelser leveret i en anden 
medlemsstat i henhold til dette direktiv 
forstås ved hospitalsbehandling  
sundhedsydelser som defineret i en liste 
udarbejdet af forsikringsmedlemsstaten, 
begrænset til følgende områder:

a) sundhedsydelser, der kræver indlæggelse 
af den pågældende patient mindst en nat

a) sundhedsydelser, der kræver indlæggelse 
af den pågældende patient mindst en nat, 
eller

b) sundhedsydelser, der er opført på en 
særlig liste over sundhedsydelser, der ikke 
kræver indlæggelse af patienten mindst en 
nat. Listen begrænses til: 

b) sundhedsydelser, der er højt 
specialiserede og/eller kræver brug af 
omkostningskrævende medicinsk 
infrastruktur eller medicinsk udstyr, eller

- sundhedsydelser, der kræver brug 
af højt specialiseret og 
omkostningskrævende medicinsk 
infrastruktur eller medicinsk udstyr  eller 

ba) sundhedsydelser, der indebærer 
behandlinger, der udgør en særlig risiko for 
patienten eller befolkningen.

- sundhedsydelser, der indebærer 
behandlinger, der udgør en særlig risiko for 
patienten eller befolkningen.

Or. en

Begrundelse

Fordi der er forskel på rettigheder og klinisk praksis fra medlemsstat til medlemsstat, vil det i 
praksis kun skabe forvirring for patienterne, hvis der er en enkelt EU-liste over behandlinger, 
der kræves forhåndstilladelse til. Patienter bør have mulighed for at konsultere en liste, der 
angiver de behandlinger, hvor hjemmeordningen kræver forhåndstilladelse.
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Ændringsforslag 451
Colm Burke

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

. I forbindelse med godtgørelse af 
sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat i henhold til dette direktiv 
forstås ved hospitalsbehandling:

1. I forbindelse med godtgørelse af 
sundhedsydelser udført i en anden
medlemsstat i henhold til dette direktiv 
skal definitionen af hospitalsbehandling 
være begrænset til:

a) sundhedsydelser, der kræver 
indlæggelse af den pågældende patient 
mindst en nat

- sundhedsydelser, der kræver 
indlæggelse af den pågældende patient 
mindst en nat, eller sundhedsydelser, der 
kræver brug af højt specialiseret og 
omkostningskrævende medicinsk 
infrastruktur eller medicinsk udstyr,  eller

b) sundhedsydelser, der er opført på en 
særlig liste over sundhedsydelser, der ikke 
kræver indlæggelse af patienten mindst en 
nat. Listen begrænses til: 

- sundhedsydelser, der indebærer 
behandlinger, der udgør en særlig risiko for 
patienten eller befolkningen.

- sundhedsydelser, der kræver brug 
af højt specialiseret og 
omkostningskrævende medicinsk 
infrastruktur eller medicinsk udstyr  eller 
- sundhedsydelser, der indebærer 
behandlinger, der udgør en særlig risiko for 
patienten eller befolkningen. 

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette Ændringsforslag er at supplere ordførerens oprindelige ide med en 
definition af hospitalsbehandling, der er alment anerkendt som standarddefinition inden for 
teorier om offentlig sundhedsforvaltning.
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Ændringsforslag 452
Niels Busk

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I forbindelse med godtgørelse af 
sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat i henhold til dette direktiv 
forstås ved hospitalsbehandling:

1. I forbindelse med godtgørelse af 
sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat i henhold til dette direktiv 
forstås ved hospitalsbehandling:

a) sundhedsydelser, der kræver indlæggelse 
af den pågældende patient mindst en nat

a) sundhedsydelser, der kræver indlæggelse 
af den pågældende patient mindst en nat

b) sundhedsydelser, der er opført på en 
særlig liste over sundhedsydelser, der ikke 
kræver indlæggelse af patienten mindst en 
nat. Listen begrænses til:

b) sundhedsydelser, der ikke kræver 
indlæggelse af patienten mindst en nat men 
som:

- sundhedsydelser, der kræver brug 
af højt specialiseret og 
omkostningskrævende medicinsk 
infrastruktur eller medicinsk udstyr eller

- kræver brug af højt specialiseret og 
omkostningskrævende medicinsk 
infrastruktur eller medicinsk udstyr eller

- sundhedsydelser, der indebærer 
behandlinger, der udgør en særlig risiko for 
patienten eller befolkningen.

- indebærer behandlinger, der udgør 
en særlig risiko for patienten eller 
befolkningen.

Or. da

Ændringsforslag 453
Claude Turmes, Margrete Auken

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I forbindelse med godtgørelse af 
sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat i henhold til dette direktiv 
forstås ved hospitalsbehandling: 

1. I forbindelse med godtgørelse af 
sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat i henhold til dette direktiv 
skal hospitalsbehandling og specialiserede 
sundhedsydelser som minimum omfatte:

a) sundhedsydelser, der kræver indlæggelse 
af den pågældende patient mindst en nat 

a) sundhedsydelser, der kræver indlæggelse 
af den pågældende patient mindst en nat

b) sundhedsydelser, der er opført på en b) sundhedsydelser, der kræver brug af højt 
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særlig liste over sundhedsydelser, der ikke 
kræver indlæggelse af patienten mindst en 
nat. Listen begrænses til:

specialiseret og omkostningskrævende 
medicinsk infrastruktur eller medicinsk 
udstyr eller sundhedsydelser, der omfatter
behandlinger, der udgør en særlig risiko for 
patienten eller befolkningen.

sundhedsydelser, der kræver brug af højt 
specialiseret og omkostningskrævende 
medicinsk infrastruktur eller medicinsk 
udstyr  eller

ba) sundhedsydelser, der kræver 
planlægning med henblik på at bevare 
universel adgang, overkommelige priser 
og lige geografisk tilgængelighed, holde 
omkostningerne nede og undgå unødigt 
spild af økonomiske, tekniske og 
menneskelige ressourcer. 

sundhedsydelser, der indebærer
behandlinger, der udgør en særlig risiko for 
patienten eller befolkningen.

bb) sundhedsydelser til patienter, der lider 
af kroniske sygdomme, der kræver pleje 
og/eller lægemidler, der ikke leveres 
gennem de normale distributionskanaler 
og ikke kan indtages af patienten selv og 
derfor skal administreres eller leveres af 
hospitalsenheder eller specialiserede 
enheder.

Or. en

Begrundelse

For at skabe overensstemmelse med overskriften på denne artikel er specialiserede 
sundhedsydelser omfattet af dette ændringsforslag.

I overensstemmelse med De Europæiske Fællesskabers Domstols retspraksis er begrebet 
hospitalsbehandling uløseligt forbundet med behovet for planlægning.

Ændringsforslag 454
Urszula Krupa

Forslag til direktiv
Artikel 8, stk. 1, litra -a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) alle sundhedsydelser i forbindelse med 
en livstruende sygdom eller objektiv risiko 
for varige sundhedsskader. 

Or. pl
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Ændringsforslag 455
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Artikel 8 - stk. 1 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sundhedsydelser, der kræver indlæggelse 
af den pågældende patient mindst en nat

a) sundhedsydelser, der kræver indlæggelse 
af den pågældende patient mindst en nat, 
eller som er defineret som sådan i 
forsikringsmedlemsstatens nationale 
lovgivning

Or. en

Begrundelse

Kommissionens definition af hospitalsbehandling er ikke i overensstemmelse med de tjenester, 
der leveres i praksis, som f.eks. ambulant kirurgi. For at modsvare virkeligheden skal 
definitionen af hospitalsbehandling hvile på definitionerne i forsikringsmedlemsstaterne.  

Ændringsforslag 456
Bill Newton Dunn

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Diagnostiske prøver, scanninger og 
røntgenundersøgelser, der normalt 
udføres i forbindelse med ambulante 
konsultationer på hospitaler, betragtes 
som behandling, der ikke kræver 
hospitalsindlæggelse, hvis 
forhåndstilladelse ville indebære, at 
patienten skulle til yderligere 
grænseoverskridende konsultationer.  

Or. en
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Begrundelse

Patienten kan ikke på forhånd vide, hvilke diagnoser sundhedsprofessionelle vil stille. Den 
nuværende ordlyd tvinger patienten til enten at søge forhåndstilladelse for konsultationen og 
diagnosemetoder eller betale for endnu en konsultation. 

Ændringsforslag 457
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne liste udarbejdes og kan 
opdateres regelmæssigt af Kommissionen. 
Sådanne foranstaltninger til ændring af 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv ved supplering af det vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 19, stk. 3.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 458
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne liste udarbejdes og kan 
opdateres regelmæssigt af Kommissionen. 
Sådanne foranstaltninger til ændring af 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv ved supplering af det vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 19, stk. 3.

udgår

Or. nl
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Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 8, stk. 1. 

Ændringsforslag 459
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne liste udarbejdes og kan 
opdateres regelmæssigt af Kommissionen. 
Sådanne foranstaltninger til ændring af 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv ved supplering af det vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 19, stk. 3.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag hænger sammen med et tidligere ændringsforslag til artikel 8, stk. 1. 
Fordi der er forskel på rettigheder og klinisk praksis fra medlemsstat til medlemsstat, vil det i 
praksis kun skabe forvirring for patienterne, hvis der er en enkelt EU-liste over behandlinger, 
der kræves forhåndstilladelse til. Patienter bør have mulighed for at konsultere en liste, der 
angiver de behandlinger, hvor hjemmeordningen kræver forhåndstilladelse.

Ændringsforslag 460
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne liste udarbejdes og kan 
opdateres regelmæssigt af Kommissionen. 
Sådanne foranstaltninger til ændring af 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv ved supplering af det vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 

udgår
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artikel 19, stk. 3.

Or. es

Begrundelse

Direktivforslaget vil gribe ind i de beføjelser med hensyn til tilrettelæggelse af 
sundhedstjenester, som i henhold til EF-traktatens artikel 152 er forbeholdt medlemsstaterne. 
Dette vil indebære overtrædelse af nærhedsprincippet.

Ændringsforslag 461
Gyula Hegyi

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne liste udarbejdes og kan 
opdateres regelmæssigt af Kommissionen. 
Sådanne foranstaltninger til ændring af 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv ved supplering af det vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 19, stk. 3.

2. Sådanne lister udarbejdes og opdateres 
regelmæssigt af Kommissionen.

Or. hu

Begrundelse

Det er vigtigt, at medlemsstaternes forskellige synspunkter kan komme til udtryk i forbindelse 
med oprettelsen af disse lister, og vi henstiller derfor, at denne opgave i første række lægges 
ud til medlemsstater og dernæst til Kommissionen, men på forskellig vis i de enkelte 
medlemsstater og på grundlag af deres egne henstillinger.
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Ændringsforslag 462
Åsa Westlund

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne liste udarbejdes og kan 
opdateres regelmæssigt af Kommissionen. 
Sådanne foranstaltninger til ændring af 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv ved supplering af det vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 19, stk. 3.

2. Forsikringsmedlemsstaten afgør, hvilke 
former for sundhedsydelser der skal 
betragtes som hospitalsbehandling i 
overensstemmelse med kriterierne i stk. 1, 
og underretter Kommissionen herom.

Or. sv

Begrundelse

Medlemsstaterne bør på grundlag af disse kriterier udarbejde deres egne lister over de 
sundhedsydelser, der skal betragtes som hospitalsbehandling, og underrette Kommissionen 
herom.  Dette er i overensstemmelse med medlemsstaternes beføjelser i sundhedssektor og er 
endvidere lettere at håndtere end det oprindelige forslag om en EU-liste.

Ændringsforslag 463
Claude Turmes, Margrete Auken

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne liste udarbejdes og kan 
opdateres regelmæssigt af Kommissionen. 
Sådanne foranstaltninger til ændring af 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv ved supplering af det vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 19, stk. 3.

2. De kompetente myndigheder i 
forsikringsmedlemsstaten udarbejder en 
liste over behandlinger, der betragtes som 
hospitalsbehandling eller specialiserede 
sundhedsydelser, og giver Kommissionen 
meddelelse herom.

Or. en
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Begrundelse

Eftersom forsikringsmedlemsstaten er ansvarlig for godtgørelsen af udgifterne til 
sundhedsydelser, er det op til medlemsstaten at udarbejde listen over hospitalsbehandling og 
specialiserede sundhedsydelser.

Ændringsforslag 464
Karin Jöns

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne liste udarbejdes og kan 
opdateres regelmæssigt af Kommissionen. 
Sådanne foranstaltninger til ændring af 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv ved supplering af det vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 19, stk. 3.

2. Medlemsstater udarbejder selv de 
tilsvarende nationale lister. De ajourføres 
regelmæssigt.

Or. de

Ændringsforslag 465
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne liste udarbejdes og kan opdateres 
regelmæssigt af Kommissionen. Sådanne 
foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved supplering af det vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
19, stk. 3.

2. Denne liste udarbejdes og kan opdateres 
regelmæssigt af Kommissionen. Sådanne 
foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved supplering af det vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
19, stk. 3. Ved udarbejdelsen af denne 
liste skal Kommissionen tage hensyn til de 
europæiske referencenets holdning, der 
omtales i artikel 15. 

Or. nl
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Ændringsforslag 466
Frieda Brepoels

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne liste udarbejdes og kan opdateres 
regelmæssigt af Kommissionen. Sådanne 
foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved supplering af det vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
19, stk. 3.

2. Denne liste udarbejdes og opdateres 
regelmæssigt af Kommissionen. Sådanne 
foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved supplering af det vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
19, stk. 3.

Or. nl

Begrundelse

"It is still unclear; however, when the “specific list” will be available and when and with 
what frequency it will be updated. It is extremely important to update it frequently since the 
technological innovation rate in the healthcare industry is very high. If the list is not regularly 
updated, a new cost-intensive medical treatment may enter the market and fall under the 
“non-hospital care” regulation that, as seen, does not require prior authorisation. If this 
technology is not rapidly introduced in the list, it may seriously undermine the financial 
balance of Member States.", Study "Patient Mobility in the European Union" of the 
Parliament's Policy Department, p. 22.

Ændringsforslag 467
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. En medlemsstat kan ikke nægte at yde 
behandling og skal betale samtlige 
udgifter forbundet med behandlingen af 
enhver patient i en nødsituation på dens 
område. 
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Or. it

Begrundelse

Princippet om solidaritet indebærer, at patienter, der befinder sig i en nødsituation, modtager 
al den behandling, der er nødvendig.

Ændringsforslag 468
Dorette Corbey

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3-5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forsikringsmedlemsstaten kan indføre
en ordning med forhåndstilladelse til 
godtgørelse gennem dens 
socialsikringsordning af udgifter til 
hospitalsbehandling i en anden 
medlemsstat, hvis følgende betingelser er 
opfyldt:

3. Forsikringsmedlemsstaten indfører en 
ordning med forhåndstilladelse til 
godtgørelse gennem dens 
socialsikringsordning af udgifter til 
hospitalsbehandling i en anden 
medlemsstat, medmindre:

a) var sundhedsydelsen blevet udført på 
dens område, ville den være blevet dækket 
af medlemsstatens socialsikringsordning, 
og

a) sundhedsydelsen ikke kan leveres 
hurtigt nok på dens område på grund af 
lange ventelister eller

b) formålet med ordningen er at håndtere 
problemet med udstrømningen af 
patienter som følge af anvendelsen af 
denne artikel og forhindre, at denne 
udstrømning griber alvorligt ind i, eller at 
den formentligt griber alvorligt ind i:

aa) grænseoverskridende sundhedsydelser 
er den mest effektive måde at organisere 
sundhedsplejen på for lokalbefolkningen, 
navnlig i grænseregioner, eller

i) den økonomiske ligevægt i 
medlemsstatens socialsikringsordning  
og/eller

ab) der er tale om behandling af sjældne 
lidelser, eller

ii)  den planlægning og rationalisering i 
hospitalssektoren, der gennemføres for at 
undgå overkapacitet på hospitalerne, 
ubalance i udbuddet af 
hospitalsbehandling samt logistisk og 
økonomisk spild, opretholdelsen af et 
afbalanceret system for læge- og 
hospitalsbehandling, der er tilgængeligt 
for alle, eller opretholdelsen af 

ac) behandlingen bygger på aftaler 
mellem sygeforsikringsselskaber og 
sundhedsinstitutioner i udlandet.
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behandlingskapacitet eller medicinsk 
kompetence på den berørte medlemsstats 
område.
4. Forhåndstilladelsesordningen skal 
være begrænset til det, der er nødvendigt 
og rimeligt for at undgå sådanne 
konsekvenser, og må ikke udgøre et 
middel til vilkårlig forskelsbehandling.
5. Medlemsstaten offentliggør alle 
relevante oplysninger om de 
forhåndstilladelsesordninger, der er 
indført i henhold til stk. 3.

5. Medlemsstaterne vedtager de nærmere 
gennemførelsesbestemmelser for stk. 3, 
litra ab) og ac), og underretter 
Kommissionen herom.

Or. nl

Begrundelse

Forhåndstilladelse skal være hovedreglen. I tilfælde af overdrevent lange ventelister ("unødig 
forsinkelse") bør det imidlertid være en formssag at arrangere grænseoverskridende 
sundhedspleje for patienter i grænseregioner, patienter med sjældne sygdomme eller i 
tilfælde, behandlingen af baseret på aftaler.

Ændringsforslag 469
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.  Forsikringsmedlemsstaten kan indføre 
en ordning med forhåndstilladelse til 
godtgørelse gennem dens 
socialsikringsordning af udgifter til 
hospitalsbehandling i en anden 
medlemsstat, hvis følgende betingelser er 
opfyldt:

udgår

a) var sundhedsydelsen blevet udført på 
dens område, ville den være blevet dækket 
af medlemsstatens socialsikringsordning, 
og
b) formålet med ordningen er at håndtere 
problemet med udstrømningen af 
patienter som følge af anvendelsen af 
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denne artikel og forhindre, at denne 
udstrømning griber alvorligt ind i, eller at 
den formentligt griber alvorligt ind i:
i) den økonomiske ligevægt i 
medlemsstatens socialsikringsordning  
og/eller
ii)  den planlægning og rationalisering i 
hospitalssektoren, der gennemføres for at 
undgå overkapacitet på hospitalerne, 
ubalance i udbuddet af 
hospitalsbehandling samt logistisk og 
økonomisk spild, opretholdelsen af et 
afbalanceret system for læge- og 
hospitalsbehandling, der er tilgængeligt 
for alle, eller opretholdelsen af 
behandlingskapacitet eller medicinsk 
kompetence på den berørte medlemsstats 
område.

Or. nl

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 8, stk. 1. 

Ændringsforslag 470
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forsikringsmedlemsstaten kan 
indføre en ordning med forhåndstilladelse 
til godtgørelse gennem dens 
socialsikringsordning af udgifter til 
hospitalsbehandling i en anden 
medlemsstat, hvis følgende betingelser er 
opfyldt:

3. Forsikringsmedlemsstaten kan gøre
godtgørelse udgifter til hospitalsbehandling
og specialiserede sundhedsydelser, som 
defineret i stk. 1, og som er udført i en 
anden medlemsstat, betinget af en 
forhåndstilladelse.

a) var sundhedsydelsen blevet udført 
på dens område, ville den være blevet 
dækket af medlemsstatens 
socialsikringsordning, og  
b) formålet med ordningen er at 
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håndtere problemet med udstrømningen 
af patienter som følge af anvendelsen af 
denne artikel og forhindre, at denne 
udstrømning griber alvorligt ind i, eller at 
den formentligt griber alvorligt ind i:
i) den økonomiske ligevægt i 
medlemsstatens socialsikringsordning 
og/eller 
ii) den planlægning og 
rationalisering i hospitalssektoren, der 
gennemføres for at undgå overkapacitet 
på hospitalerne, ubalance i udbuddet af 
hospitalsbehandling samt logistisk og 
økonomisk spild, opretholdelsen af et 
afbalanceret system for læge- og 
hospitalsbehandling, der er tilgængeligt 
for alle, eller opretholdelsen af 
behandlingskapacitet eller medicinsk 
kompetence på den berørte medlemsstats 
område.

Or. de

Begrundelse

Ifølge forslaget til direktiv kunne en hospitalsindlæggelse kun gøres betinget af en 
forhåndstilladelse, såfremt der kunne forelægges detaljerede oplysninger om, at 
behandlingsstrukturen i den pågældende stat ellers ville blive skadet. Medlemsstaterne skal 
dog også uden en sådan bevisførelse have mulighed for at afgøre på hvilke ydelsesområder de 
anser behovsplanlægning for at være nødvendig. 

Ændringsforslag 471
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forsikringsmedlemsstaten kan indføre 
en ordning med forhåndstilladelse til 
godtgørelse gennem dens 
socialsikringsordning af udgifter til 
hospitalsbehandling i en anden 
medlemsstat, hvis følgende betingelser er 

3. Forsikringsmedlemsstaten har mulighed 
for at indføre en generel ordning med 
forhåndstilladelse til godtgørelse gennem 
dens socialsikringsordning af udgifter til 
hospitalsbehandling og specialiserede 
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opfyldt: sundhedsydelser i en anden medlemsstat.

a) var sundhedsydelsen blevet udført på 
dens område, ville den være blevet dækket 
af medlemsstatens socialsikringsordning, 
og
b) formålet med ordningen er at 
håndtere problemet med udstrømningen 
af patienter som følge af anvendelsen af 
denne artikel og forhindre, at denne 
udstrømning griber alvorligt ind i, eller at 
den formentligt griber alvorligt ind i:
i) den økonomiske ligevægt i 
medlemsstatens socialsikringsordning  
og/eller 
ii) den planlægning og 
rationalisering i hospitalssektoren, der 
gennemføres for at undgå overkapacitet 
på hospitalerne, ubalance i udbuddet af 
hospitalsbehandling samt logistisk og 
økonomisk spild, opretholdelsen af et 
afbalanceret system for læge- og 
hospitalsbehandling, der er tilgængeligt 
for alle, eller opretholdelsen af 
behandlingskapacitet eller medicinsk 
kompetence på den berørte medlemsstats 
område. 

Or. en

Begrundelse

The provision on prior authorisation (paragraph 3) goes beyond the Commission’s 
competence as referred to in Article 152 EC Treaty. At present, patient mobility across 
Member States accounts for only a tiny proportion of all patients in the healthcare system. 
Under the directive however, one would expect patient mobility to increase, especially in 
border regions and for certain types of treatment such as elective surgery

A general system of prior authorisation for hospital treatment should be set up giving 
Member States the possibility to control and plan their entire healthcare systems. Member 
States of treatment would thus be more likely to receive payment for the services they 
provided, since patients would have received prior authorisation for the treatment from the 
Member State of affiliation.
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Ændringsforslag 472
Iles Braghetto

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forsikringsmedlemsstaten kan indføre 
en ordning med forhåndstilladelse til 
godtgørelse gennem dens 
socialsikringsordning af udgifter til 
hospitalsbehandling i en anden 
medlemsstat, hvis følgende betingelser er 
opfyldt:

3. Forsikringsmedlemsstaten kan indføre 
en ordning med forhåndstilladelse til 
godtgørelse gennem dens 
socialsikringsordning af udgifter til 
hospitalsbehandling og andre former for 
specialiserede sundhedsydelser, som 
defineres af de enkelte medlemsstater:

a) var sundhedsydelsen blevet udført på 
dens område, ville den være blevet dækket 
af medlemsstatens socialsikringsordning,
og
b) formålet med ordningen er at håndtere 
problemet med udstrømningen af 
patienter som følge af anvendelsen af 
denne artikel og forhindre, at denne 
udstrømning griber alvorligt ind i, eller at 
den formentligt griber alvorligt ind i:
i) den økonomiske ligevægt i 
medlemsstatens socialsikringsordning 
og/eller
ii) den planlægning og rationalisering i 
hospitalssektoren, der gennemføres for at 
undgå overkapacitet på hospitalerne, 
ubalance i udbuddet af hospitalsbehandling 
samt logistisk og økonomisk spild, 
opretholdelsen af et afbalanceret system for 
læge- og hospitalsbehandling, der er 
tilgængeligt for alle, eller opretholdelsen af 
behandlingskapacitet eller medicinsk 
kompetence på den berørte medlemsstats 
område.

Or. en

Begrundelse

This amendment recognises that prior authorisation systems are valuable to patients in terms 
of providing them with clarity on matters such as what reimbursement they will be eligible for 
and what costs they will have to meet themselves, arrangements for any after-care needed and 
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what will happen if anything goes wrong. Member States should be able to decide the 
circumstances in which prior authorisation systems are mandatory for patients seeking 
healthcare abroad, provided these systems meet criteria such as transparency and 
proportionality, are simple and straightforward, and provide timely responses to requests.

Ændringsforslag 473
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forsikringsmedlemsstaten kan indføre 
en ordning med forhåndstilladelse til 
godtgørelse gennem dens 
socialsikringsordning af udgifter til 
hospitalsbehandling i en anden 
medlemsstat, hvis følgende betingelser er 
opfyldt:

3. Forsikringsmedlemsstaten kan godtgøre 
udgifter til hospitalsbehandling og 
specialistbehandling (som defineret i 
forsikringsmedlemsstatens lovgivning), jf. 
stk. 1, som er blevet ydet i en anden 
medlemsstat, forudsat at der er givet 
forhåndstilladelse.

a) var sundhedsydelsen blevet udført på 
dens område, ville den være blevet dækket 
af medlemsstatens socialsikringsordning, 
og 
b) formålet med ordningen er at håndtere 
problemet med udstrømningen af 
patienter som følge af anvendelsen af 
denne artikel og forhindre, at denne 
udstrømning griber alvorligt ind i, eller at 
den formentligt griber alvorligt ind i:
i) den økonomiske ligevægt i 
medlemsstatens socialsikringsordning  
og/eller 
ii) den planlægning og rationalisering i 
hospitalssektoren, der gennemføres for at 
undgå overkapacitet på hospitalerne, 
ubalance i udbuddet af 
hospitalsbehandling samt logistisk og 
økonomisk spild, opretholdelsen af et 
afbalanceret system for læge- og 
hospitalsbehandling, der er tilgængeligt 
for alle, eller opretholdelsen af 
behandlingskapacitet eller medicinsk 
kompetence på den berørte medlemsstats 
område. 
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Or. es

Begrundelse

Forhåndstilladelser kan opfattes som en begrænsning af borgernes ret til 
grænseoverskridende mobilitet, men er reelt en form for garanti. 

Hvis det er borgeren frem for den sundhedsprofessionelle, der bestemmer, hvilke fagfolk der 
skal yde den ønskede behandling, er der ingen garanti for, at denne behandling opfylde de 
fornødne kvalitets- og sikkerhedskrav. Beslutningerne skal træffes af de 
sundhedsprofessionelle for at undgå unødig behandling.

Ændringsforslag 474
Åsa Westlund

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forsikringsmedlemsstaten kan indføre 
en ordning med forhåndstilladelse til 
godtgørelse gennem dens 
socialsikringsordning af udgifter til 
hospitalsbehandling i en anden 
medlemsstat, hvis følgende betingelser er 
opfyldt:

3. Forsikringsmedlemsstaten kan indføre 
en ordning med forhåndstilladelse til 
godtgørelse gennem dens 
socialsikringsordning af udgifter til 
hospitalsbehandling i en anden 
medlemsstat. 

a) var sundhedsydelsen blevet udført 
på dens område, ville den være blevet 
dækket af medlemsstatens 
socialsikringsordning, og 
b) formålet med ordningen er at 
håndtere problemet med udstrømningen 
af patienter som følge af anvendelsen af 
denne artikel og forhindre, at denne 
udstrømning griber alvorligt ind i, eller at 
den formentligt griber alvorligt ind i:
i) den økonomiske ligevægt i 
medlemsstatens socialsikringsordning  
og/eller
ii) den planlægning og 
rationalisering i hospitalssektoren, der 
gennemføres for at undgå overkapacitet 
på hospitalerne, ubalance i udbuddet af 
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hospitalsbehandling samt logistisk og 
økonomisk spild, opretholdelsen af et 
afbalanceret system for læge- og 
hospitalsbehandling, der er tilgængeligt 
for alle, eller opretholdelsen af 
behandlingskapacitet eller medicinsk 
kompetence på den berørte medlemsstats 
område.

Or. sv

Begrundelse

Afgørelser om sundhedsydelser bør i første række træffes af medlemsstaten. Dette bør også 
gælde for eventuelle afgørelser om forhåndstilladelser.

Ændringsforslag 475
Niels Busk

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.Forsikringsmedlemsstaten kan indføre en 
ordning med forhåndstilladelse til 
godtgørelse gennem dens 
socialsikringsordning af udgifter til 
hospitalsbehandling i en anden 
medlemsstat, hvis følgende betingelser er 
opfyldt:

3.Forsikringsmedlemsstaten kan indføre en 
ordning med forhåndstilladelse til 
godtgørelse gennem dens 
socialsikringsordning af udgifter til 
hospitalsbehandling i en anden 
medlemsstat.

a) var sundhedsydelsen blevet udført 
på dens område, ville den være blevet 
dækket af medlemsstatens 
socialsikringsordning, og
b) formålet med ordningen er at 
håndtere problemet med udstrømningen 
af patienter som følge af anvendelsen af 
denne artikel og forhindre, at denne 
udstrømning griber alvorligt ind i, eller at 
den formentligt griber alvorligt ind i:
i) den økonomiske ligevægt i 
medlemsstatens socialsikringsordning 
og/eller
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ii) den planlægning og 
rationalisering i hospitalssektoren, der 
gennemføres for at undgå overkapacitet 
på hospitalerne, ubalance i udbuddet af 
hospitalsbehandling samt logistisk og 
økonomisk spild, opretholdelsen af et 
afbalanceret system for læge- og 
hospitalsbehandling, der er tilgængeligt 
for alle, eller opretholdelsen af 
behandlingskapacitet eller medicinsk 
kompetence på den berørte medlemsstats 
område.

Or. da

Begrundelse

Medlemsstaterne bør selv kunne fastlægge kriterier for forhåndsgodkendelse og mulighederne 
for af afslå en sådan så længe patienten tilbydes behandling inden for en lægefaglig 
forsvarlig tidsfrist.

Ændringsforslag 476
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3 og stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forsikringsmedlemsstaten kan indføre 
en ordning med forhåndstilladelse til 
godtgørelse gennem dens 
socialsikringsordning af udgifter til 
hospitalsbehandling i en anden 
medlemsstat, hvis følgende betingelser er 
opfyldt:

3. Forsikringsmedlemsstaten kan gøre
godtgørelse af udgifter til 
hospitalsbehandling og specialiserede 
sundhedsydelser, som defineret af 
forsikringsmedlemsstaten i 
overensstemmelse med stk. 1, og som er 
udført i en anden medlemsstat, betinget af 
en forhåndstilladelse.
Forsikringsmedlemsstaten specificerer på 
forhånd og på en gennemsigtig måde 
kriterierne for at give afslag på 
forhåndstilladelser på grund af tvingende 
hensyn til almene interesser. Der kan bl.a. 
gives afslag på forhåndstilladelser af 
følgende grunde:

a) var sundhedsydelsen blevet udført i) Forsikringsgiveren eller 
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på dens område, ville den være blevet 
dækket af medlemsstatens 
socialsikringsordning, og 

forsikringsmyndigheden har intet bevis 
for, at der foreligger et klinisk behov for 
behandlingen

b) formålet med ordningen er at 
håndtere problemet med udstrømningen 
af patienter som følge af anvendelsen af 
denne artikel og forhindre, at denne 
udstrømning griber alvorligt ind i, eller at 
den formentligt griber alvorligt ind i:

ii) Forsikringsgiveren eller 
forsikringsmyndigheden har fastslået, at 
patienten ikke har ret til den pågældende 
behandling

i) den økonomiske ligevægt i 
medlemsstatens socialsikringsordning  
og/eller 

iii) Forsikringsgiveren eller 
forsikringsmyndigheden vurderer, at der 
foreligger en klinisk risiko for patienten 
eller den brede offentlighed, hvis 
patienten rejser til udlandet, eller der er 
utilstrækkelig efterbehandling eller 
opfølgning af den pågældende behandling 

ii) den planlægning og 
rationalisering i hospitalssektoren, der 
gennemføres for at undgå overkapacitet 
på hospitalerne, ubalance i udbuddet af 
hospitalsbehandling samt logistisk og 
økonomisk spild, opretholdelsen af et 
afbalanceret system for læge- og 
hospitalsbehandling, der er tilgængeligt 
for alle, eller opretholdelsen af 
behandlingskapacitet eller medicinsk 
kompetence på den berørte medlemsstats 
område. 

iv) Såfremt forsikringsgiveren eller 
forsikringsmyndigheden har bevis for, at 
den udbyder, som patienten ønsker at 
rejse til for at modtage behandling, er 
forsømmelig eller svigagtig.

3a. Medlemsstaterne kan også give afslag 
på anmodninger, såfremt patienterne 
uden unødig forsinkelse kan få 
behandling i forsikringsmedlemsstaten, 
eller såfremt der foreligger beviser for, at 
patientmobilitet skader eller forventes at 
skade leveringen af visse behandlinger på 
enten nationalt eller lokalt plan.  

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at skabe klarhed om, hvornår forhåndstilladelser kan 
anvendes i forbindelse med ansøgninger om behandling i en anden medlemsstat, og klarhed 
om grundene til afslag på forhåndstilladelse.  
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Ændringsforslag 477
Claude Turmes, Margrete Auken

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forsikringsmedlemsstaten kan indføre 
en ordning med forhåndstilladelse til 
godtgørelse gennem dens 
socialsikringsordning af udgifter til 
hospitalsbehandling i en anden 
medlemsstat, hvis følgende betingelser er 
opfyldt: 

3. Forsikringsmedlemsstaten kan kræve
forhåndstilladelse til godtgørelse gennem 
dens socialsikringsordning af udgifter til 
hospitalsbehandling og specialiserede 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat:

a) var sundhedsydelsen blevet udført på 
dens område, ville den være blevet dækket 
af medlemsstatens socialsikringsordning, 
og
b) formålet med ordningen er at håndtere 
problemet med udstrømningen af 
patienter som følge af anvendelsen af 
denne artikel og forhindre, at denne 
udstrømning griber alvorligt ind i, eller at 
den formentligt griber alvorligt ind i:
i) den økonomiske ligevægt i 
medlemsstatens socialsikringsordning  
og/eller

a) for at beskytte den økonomiske ligevægt 
i medlemsstatens socialsikringsordning  
og/eller

ii)  den planlægning og rationalisering i 
hospitalssektoren, der gennemføres for at 
undgå overkapacitet på hospitalerne, 
ubalance i udbuddet af 
hospitalsbehandling samt logistisk og 
økonomisk spild, opretholdelsen af et 
afbalanceret system for læge- og 
hospitalsbehandling, der er tilgængeligt 
for alle, eller opretholdelsen af 
behandlingskapacitet eller medicinsk 
kompetence på den berørte medlemsstats 
område.

b) for at beskytte planlægningen og 
rationaliseringen i sundhedssektoren med 
henblik på at bevare universel adgang, 
overkommelige priser og lige geografisk 
tilgængelighed, holde omkostningerne 
nede og undgå unødigt spild af 
økonomiske, tekniske og menneskelige 
ressourcer.

Or. en
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Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at ordningen med forhåndstilladelse med henblik på at garantere, at 
patienten får dækket udgifter til behandling modtaget i en anden medlemsstat, kan bibeholdes 
uanset sundhedsydelsernes art. I forordning (EØF) nr. 1408/71 og forordning (EF) nr. 
883/2004 er der indført en ordning med forhåndstilladelse med dette formål.  Ordlyden 
"indføre en ordning med forhåndstilladelse" er derfor misvisende. Ordlyden af dette 
ændringsforslag er i overensstemmelse med ordlyden i De Europæiske Fællesskabers 
Domstols retspraksis.

Ændringsforslag 478
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forsikringsmedlemsstaten kan indføre 
en ordning med forhåndstilladelse til 
godtgørelse gennem dens 
socialsikringsordning af udgifter til 
hospitalsbehandling i en anden 
medlemsstat, hvis følgende betingelser er 
opfyldt:

3. Forsikringsmedlemsstaten kan indføre 
en generel ordning med forhåndstilladelse 
til godtgørelse gennem dens 
socialsikringsordning af udgifter til 
hospitalsbehandling i en anden 
medlemsstat, hvis følgende betingelser er 
opfyldt:

a) var sundhedsydelsen blevet udført på 
dens område, ville den være blevet dækket 
af medlemsstatens socialsikringsordning,
og

a) var sundhedsydelsen blevet udført på 
dens område, ville den være blevet dækket 
af medlemsstatens socialsikringsordning, 
og

b) formålet med ordningen er at håndtere 
problemet med udstrømningen af patienter 
som følge af anvendelsen af denne artikel 
og forhindre, at denne udstrømning griber 
alvorligt ind i, eller at den formentligt 
griber alvorligt ind i:

b) formålet med ordningen er at håndtere 
problemet med udstrømningen af patienter 
som følge af anvendelsen af denne artikel 
og forhindre, at denne udstrømning griber 
ind i, eller at den formentligt griber ind i:

i) den økonomiske ligevægt i 
medlemsstatens socialsikringsordning 
og/eller

i) den økonomiske ligevægt i 
medlemsstatens socialsikringsordning 
og/eller

ii) den planlægning og rationalisering i
hospitalssektoren, der gennemføres for at 
undgå overkapacitet på hospitalerne, 
ubalance i udbuddet af hospitalsbehandling 
samt logistisk og økonomisk spild, 
opretholdelsen af et afbalanceret system for 
læge- og hospitalsbehandling, der er 
tilgængeligt for alle, eller opretholdelsen af 

ii) den planlægning og rationalisering i 
hospitalssektoren, der gennemføres for at 
undgå overkapacitet på hospitalerne, 
ubalance i udbuddet af hospitalsbehandling 
samt logistisk og økonomisk spild, 
opretholdelsen af et afbalanceret system for 
læge- og hospitalsbehandling, der er 
tilgængeligt for alle, eller opretholdelsen af 
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behandlingskapacitet eller medicinsk 
kompetence på den berørte medlemsstats 
område.

behandlingskapacitet eller medicinsk 
kompetence på den berørte medlemsstats 
område.

Or. da

Ændringsforslag 479
Åsa Westlund

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3 – litra -ba (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) det anses for hensigtsmæssigt med 
henblik på at undgå yderligere spredning 
af multiresistente bakterier.

Or. sv

Ændringsforslag 480
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio og Umberto Guidoni

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Dette direktivs bestemmelser 
indebærer ikke, at sundhedstjenesteydere 
og/eller sundhedssystemer skal acceptere 
planlagt behandling eller give førsteret til 
patienter fra andre medlemsstater til 
skade for andre patienter med lignende 
sundhedsbehov, f.eks. ved at øge 
ventetiden på behandling.

Or. en

Begrundelse

Individuelle patienters brug af sundhedsydelser i udlandet kan ikke kun påvirke 
planlægningen, tilrettelæggelse og den økonomiske ligevægt af sundhedssystemerne i 
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forsikringsmedlemsstaterne men også i behandlingsmedlemsstaten, og disse medlemsstater 
bør derfor have ret til at træffe foranstaltninger med henblik på at sikre, at indstrømning af 
patienter fra andre medlemsstater ikke vil skade andre patienter.

Ændringsforslag 481
Claude Turmes, Margrete Auken

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Som fastsat i forordning (EØF) nr. 
1408/71 og forordning (EF) nr. 883/2004 
skal der under alle omstændigheder gives 
forhåndstilladelse, når patienten har 
behov for medicinsk behandling, der 
normalt er omfattet af 
forsikringsmedlemsstatens sociale 
sikringssystem, og denne behandling ikke 
kan leveres i forsikringsmedlemsstaten 
inden for en frist, der er lægelig 
forsvarlig.  

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at henlede opmærksomheden på begrænsningerne af denne artikels 
anvendelsesområde, der er en følge af anvendelsen af forordning (EØF) nr. 1408/71 og 
forordning (EF) nr. 883/2004. 

Ændringsforslag 482
Claude Turmes, Margrete Auken

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Forhåndstilladelsesordningen skal være 
begrænset til det, der er nødvendigt og 
rimeligt for at undgå sådanne 
konsekvenser, og må ikke udgøre et 

4. Kravet om forhåndstilladelse skal være 
begrænset til det, der er nødvendigt og 
rimeligt for at sætte medlemsstaten i stand 
til at tilrettelægge og levere sikre 
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middel til vilkårlig forskelsbehandling. sundhedsydelser af høj kvalitet på sit 
område i overensstemmelse med 
principperne om universel adgang, 
solidaritet, overkommelige priser, lige 
geografisk tilgængelighed og demokratisk 
kontrol, og må ikke udgøre et middel til 
vilkårlig forskelsbehandling.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at ordningen med forhåndstilladelse med henblik på at garantere, at 
patienten får dækket udgifter til behandling modtaget i en anden medlemsstat, kan bibeholdes 
uanset sundhedsydelsernes art. I forordning (EØF) nr. 1408/71 og forordning (EF) nr. 
883/2004 henvises der til en ordning med forhåndstilladelse med dette formål.  Ordlyden 
"indføre en ordning med forhåndstilladelse" er derfor misvisende. Ordlyden af dette 
ændringsforslag er i overensstemmelse med ordlyden i De Europæiske Fællesskabers 
Domstols retspraksis.

Ændringsforslag 483
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Forhåndstilladelsesordningen skal være 
begrænset til det, der er nødvendigt og 
rimeligt for at undgå sådanne 
konsekvenser, og må ikke udgøre et 
middel til vilkårlig forskelsbehandling.

4. Forhåndstilladelsesordningen må ikke 
udgøre et middel til vilkårlig 
forskelsbehandling.

Or. en

Begrundelse

Udtrykkene "nødvendigt" og "rimeligt" er juridisk uklare.
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Ændringsforslag 484
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Forhåndstilladelsesordningen skal være 
begrænset til det, der er nødvendigt og
rimeligt for at undgå sådanne 
konsekvenser, og må ikke udgøre et 
middel til vilkårlig forskelsbehandling.

4. Forhåndstilladelsesordningen må ikke 
udgøre et middel til vilkårlig 
forskelsbehandling.

Or. da

Ændringsforslag 485
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Forhåndstilladelsesordningen skal være 
begrænset til det, der er nødvendigt og 
rimeligt for at undgå sådanne 
konsekvenser, og må ikke udgøre et 
middel til vilkårlig forskelsbehandling.

4. Forhåndstilladelsesordningen skal være
begrænset til det, der er nødvendigt og 
rimeligt, og må ikke udgøre et middel til 
vilkårlig forskelsbehandling.

Or. es

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at sikre sammenhængen med det foregående 
ændringsforslag til det samme stykke.
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Ændringsforslag 486
Åsa Westlund

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Forhåndstilladelsesordningen skal være 
begrænset til det, der er nødvendigt og 
rimeligt for at undgå sådanne 
konsekvenser, og må ikke udgøre et 
middel til vilkårlig forskelsbehandling.

4. Forhåndstilladelsesordningen skal være 
begrænset til det, der er nødvendigt og 
rimeligt, og må ikke udgøre et middel til 
vilkårlig forskelsbehandling.

Or. sv

Ændringsforslag 487
Niels Busk

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4.Forhåndstilladelsesordningen skal være 
begrænset til det, der er nødvendigt og 
rimeligt for at undgå sådanne 
konsekvenser, og må ikke udgøre et 
middel til vilkårlig forskelsbehandling.

4.Forhåndstilladelsesordningen skal være 
begrænset til det, der er nødvendigt og 
rimeligt, og må ikke udgøre et middel til 
vilkårlig forskelsbehandling.

Or. da

Ændringsforslag 488
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Forhåndstilladelsesordningen skal være 
begrænset til det, der er nødvendigt og 
rimeligt for at undgå sådanne 
konsekvenser, og må ikke udgøre et middel 

4. Forhåndstilladelsesordningen i stk. 1 
skal være begrænset til det, der er 
nødvendigt og rimeligt for at undgå 
sådanne konsekvenser, og må ikke udgøre 
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til vilkårlig forskelsbehandling. et middel til vilkårlig forskelsbehandling.

Or. nl

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 8, stk. 1. 

Ændringsforslag 489
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Forhåndstilladelsesordningen skal være 
begrænset til det, der er nødvendigt og 
rimeligt for at undgå sådanne 
konsekvenser, og må ikke udgøre et middel 
til vilkårlig forskelsbehandling.

4. Forhåndstilladelsesordningen skal 
anvendes med forbehold af artikel 3, stk. 
2, og være begrænset til det, der er 
nødvendigt og rimeligt for at undgå 
sådanne konsekvenser, og må ikke udgøre 
et middel til vilkårlig forskelsbehandling.

Or. nl

Ændringsforslag 490
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Forhåndstilladelsesordningen skal være 
begrænset til det, der er nødvendigt og 
rimeligt for at undgå sådanne 
konsekvenser, og må ikke udgøre et middel 
til vilkårlig forskelsbehandling.

4. Forhåndstilladelsesordningen skal være 
begrænset til det, der er nødvendigt og 
rimeligt for at undgå sådanne 
konsekvenser, være baseret på retfærdige, 
klare og gennemsigtige kriterier, og må 
ikke udgøre et middel til vilkårlig 
forskelsbehandling.

Or. en
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Begrundelse

Såfremt medlemsstater vælger at indføre forhåndstilladelser, bør disse være baseret på 
retfærdige, klare og gennemsigtige kriterier. Systemet bør være funktionelt og hurtigt og bør 
ikke medføre uholdbare ventetider for patienter (unødig forsinkelse).

Ændringsforslag 491
Bill Newton Dunn

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Forhåndstilladelsesordningen skal være 
begrænset til det, der er nødvendigt og 
rimeligt for at undgå sådanne 
konsekvenser, og må ikke udgøre et middel 
til vilkårlig forskelsbehandling.

4. Forhåndstilladelsesordningen skal være 
begrænset til det, der er nødvendigt og 
rimeligt for at undgå sådanne 
konsekvenser, og må ikke udgøre et middel 
til vilkårlig forskelsbehandling. 
Forudsætningsvist antages det i direktivet, 
at patienten har ret til at vælge 
grænseoverskridende sundhedsydelser. 
Krav om forhåndstilladelse er 
undtagelsen snarere end reglen. 
Patienter, der overvejer 
grænseoverskridende sundhedsydelser, 
bør underrette deres nationale 
sundhedsorgan, såfremt der foreligger 
begrænsninger. Der er meget 
usandsynligt, at enkelte sager eller et 
mindre antal patienter, der ønsker at gøre 
brug af grænseoverskridende 
sundhedsydelser, kan true det nationale 
sundhedssystem eller dets finansiering.   
Medlemsstaterne skal offentliggøre deres 
kriterier for at kræve forhåndstilladelse 
og klart sondre mellem medicinske, 
administrative og finansielle faktorer.

Or. en

Begrundelse

Af tidligere ændringsforslag til udkast til direktivet om forhåndstilladelse fremgik det, at 
medlemsstaten kun skulle gribe ind, hvis strategiske interesse er truet og ikke i enkeltsager. 
Eftersom godtgørelse ligeledes er begrænset til omkostningerne for en behandling godkendt 
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af staten, vil en rutinemæssig forhåndstilladelse være en ekstra og unødvendig 
ressourcekrævende byrde og kan ligeledes være til skade for patienter.  Dette ændringsforslag 
sigter på at øge klarheden for patienterne ved at fastlægge en række minimumskrav, 
medlemsstaterne skal opfylde. 

Ændringsforslag 492
John Bowis

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Forhåndstilladelsesordningen skal være 
begrænset til det, der er nødvendigt og 
rimeligt for at undgå sådanne 
konsekvenser, og må ikke udgøre et middel 
til vilkårlig forskelsbehandling.

4. Forhåndstilladelsesordningen skal være 
begrænset til det, der er nødvendigt og 
rimeligt for at undgå sådanne 
konsekvenser, og må ikke udgøre et middel 
til vilkårlig forskelsbehandling eller en 
hindring for personers fri bevægelighed. 
Inden for rammerne af procedurerne for 
henvisning i forsikringsmedlemsstaten 
bør patienter med sjældne sygdomme have 
ret til uden forhåndstilladelse at vælge, 
hvor de ønsker at modtage 
sundhedsydelser.

Or. en

Ændringsforslag 493
Jules Maaten, Elizabeth Lynne

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. I de tilfælde, hvor der er ansøgt om og 
givet forhåndstilladelse, sikrer 
forsikringsmedlemsstaten, at patienter 
kun direkte skal betale de omkostninger, 
de skulle have betalt på denne måde, hvis 
deres sundhedsydelser var blevet leveret 
inden for sundhedssystemet i deres 
forsikringsmedlemsstat. Medlemsstaterne 
bør tilstræbe at overføre midler direkte 
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mellem dem, der finansierer, og dem, der 
leverer ydelserne, for alle andre udgifter.

Or. en

Ændringsforslag 494
Christofer Fjellner

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Ordninger med forhåndstilladelser og 
andre restriktioner for patienters ret til at 
grænseoverskridende sundhedsydelser må 
ikke være en hovedregel, men skal 
anvendes på specifikke 
behandlingsmetoder i de enkelte tilfælde.

Or. sv

Begrundelse

Med henblik på at lette definitionen af, hvilke forhåndstilladelser der er i overensstemmelse 
med artikel 8, stk. 3a og/eller 3b, er det vigtigt at angive, for hvilke behandlingsformer, der 
kræves forhåndstilladelse. Dette øger retssikkerheden og begrænser mulighederne for 
fejlfortolkninger. Det er først og fremmest medlemsstaterne, der vil drage fordel heraf, fordi 
de hermed undgår fremtidige retssager og kan give deres borgere bedre information.

Ændringsforslag 495
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaten offentliggør alle 
relevante oplysninger om de 
forhåndstilladelsesordninger, der er indført 
i henhold til stk. 3. 

5. Forsikringsmedlemsstaten offentliggør 
en liste over hospitaler og specialiserede 
sundhedsydelser samt alle relevante 
oplysninger om de 
forhåndstilladelsesordninger, der er indført 
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i henhold til stk. 3. 

Or. es

Ændringsforslag 496
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaten offentliggør alle 
relevante oplysninger om de 
forhåndstilladelsesordninger, der er indført 
i henhold til stk. 3. 

5. Medlemsstaten offentliggør alle 
relevante oplysninger om de 
forhåndstilladelsesordninger, der er indført 
i henhold til stk. 1. 

Or. nl

Begrundelse

Se begrundelsen til ændringsforslaget til artikel 8, stk. 1. 

Ændringsforslag 497
Gyula Hegyi

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) Hvis den nationale lovgivning i 
forsikringsmedlemsstaten kobler 
finansieringen af sundhedsydelser 
sammen med et krav om, forsikrede 
patienter skal benytte sig af 
sundhedsydelserne på den lokalitet, hvor 
den offentligt finansierede 
sundhedstjenesteyder befinder sig, er 
forsikringsmedlemsstaten kun forpligtet 
til at godtgøre udgiften til 
sundhedsydelser leveret i 
behandlingsmedlemsstaten, som patienten 
har brugt på de samme vilkår som 
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forsikrede i behandlingsmedlemsstaten.

Or. hu

Begrundelse

Forsikrede, der benytter sig af sundhedsydelser i andre medlemsstater, kan kræve, at 
forsikringsmedlemsstaten godtgør udgifter til sundhedsydelser leveret af en privat 
tjenesteyder i behandlingsmedlemsstaten, selv om de ikke ville have krav på godtgørelse for 
en sådan ydelse i forsikringsmedlemsstaten.

Ændringsforslag 498
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. I lande med et universelt offentligt 
sundhedssystem er valgmulighederne for 
patienter, der ønsker at bruge det på 
gældende sundhedssystem, bestemt af de 
lovgivnings- og proceduremæssige 
rammer, der gælder i 
behandlingsmedlemsstaten, med henblik 
på at sikre, at der ikke sker positiv 
særbehandling af patienter fra andre 
medlemsstater. 

Or. es

Begrundelse

Alle patienter, der modtager behandling i den samme medlemsstat, skal være omfattet af de 
samme rettigheder og lovregler.
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Ændringsforslag 499
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. For så vidt angår enhver anmodning 
om tilladelse til behandling i en anden 
medlemsstat, som indgives af en forsikret, 
kontrollerer forsikringsmedlemsstaten, 
om betingelserne i forordning (EF) nr. 
883/2004 er opfyldt, og giver i 
bekræftende fald forhåndstilladelse i 
henhold til nævnte forordning.

Or. es

Begrundelse

Nyt stk. 5a, jf. ændringsforslaget om sletning af stk. 2 i samme artikel. Forslaget til direktiv er 
i modstrid med den gældende forordning om koordinering af de sociale sikringsordninger. 
Overlapningen mellem direktivet og forordningen har til følge, at der skabes to parallelle 
systemer for grænseoverskridende sundhedsydelser, som patienterne så kan vælge imellem. 
Forslaget medfører derfor juridisk usikkerhed.

Ændringsforslag 500
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. Forsikringsmedlemsstaten specificerer 
på forhånd og på en gennemsigtig måde 
kriterierne for at nægte at give 
forhåndstilladelse ud fra et tvingende 
hensyn til almene interesser.

Or. es
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Begrundelse

Direktivforslaget kan skabe situationer, hvor patienter behandles uens. Nogle medlemsstater 
har organiseret deres sundhedssystemer på en sådan måde, at der ikke er ret til godtgørelse 
af sundhedsydelser, der kan leveres uden for rammerne af disse. Indfører man en sådan ret 
for et mindretal, kan det skabe skævheder til skade for det store flertal af patienter. Udvider 
man den til alle patienter, bliver det nødvendigt at omlægge medlemsstaternes 
sundhedssystemer efter retningslinjer, der er meget forskellige fra dem, der har kendetegnet 
dem historisk. Der er tale om et område, som henhører under medlemsstaternes eksklusive 
kompetence.

Ændringsforslag 501
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5c. Under alle omstændigheder kan 
medlemsstaten nægte at give 
forhåndstilladelse, hvis der kan ydes 
samme behandling på dens eget område 
inden for en frist, der er lægeligt 
forsvarlig og under hensyntagen til den 
pågældende patients aktuelle 
helbredstilstand og det forventede forløb 
af vedkommendes sygdom. 

Or. es

Begrundelse

Nyt stk. 7, der tager højde for bortfaldet af stk. 2. Det foreslås, at det skal være de nationale 
sundhedsmyndigheder, som (via en forhåndstilladelse) påtager sig at sikre, at borgerne får 
sundhedsydelser leveret af sundhedsprofessionelle og i faciliteter med et forsvarligt kvalitets-
og sikkerhedsniveau. Beslutningerne om behandling i andre medlemsstater skal træffes af de 
sundhedsprofessionelle for at undgå unødig behandling.
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Ændringsforslag 502
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Forhåndstilladelsesordningen finder 
ikke anvendelse i tilfælde af akut sygdom 
og nødstilfælde, der kræver omgående 
handling. Overførsel fra et hospital til et 
andet hospital i en anden medlemsstat er 
ligeledes undtaget kravet om 
forhåndstilladelse.

Or. de

Begrundelse

Forhåndstilladelse kan ikke lade sig gøre i akutte tilfælde. Nødstilfælde må behandles 
særskilt, eftersom der ikke kan opnås forhåndstilladelse i disse tilfælde.  I de tilfælde, hvor en 
patient er indlagt på hospitalet, kan der i reglen ligeledes ikke ventes på , at der foreligger en 
garanti for godtgørelse af udgifterne.

Ændringsforslag 503
Claude Turmes, Margrete Auken

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Behandlingsmedlemsstaten kan 
indføre hensigtsmæssige foranstaltninger 
for at begrænse tilstrømningen af 
patienter og forhindre, at den 
undergraver eller risikerer at undergrave 
den planlægning og rationalisering i 
hospitalssektoren, der gennemføres for at
undgå overkapacitet på hospitalerne, 
ubalance i udbuddet af 
hospitalsbehandling samt logistisk og 
økonomisk spild, opretholdelsen af et 
afbalanceret system for medicinsk- og 
hospitalsbehandling, der er tilgængeligt 
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for alle, eller opretholdelsen af 
behandlingskapacitet eller medicinsk 
kompetence på den pågældende 
medlemsstats område. 
Behandlingsmedlemsstaten afstår fra at 
forskelsbehandle på grund af nationalitet 
og sikrer, at foranstaltninger, der 
begrænser den frie bevægelighed, 
begrænses til det, der er nødvendigt og 
forholdsmæssigt. 
Behandlingsmedlemsstaten underretter 
Kommissionen om de trufne 
foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

I direktivets artikel 5 fastsættes det ansvar, der påhviler behandlingsmedlemsstaten i 
forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser.  Forsikringsmedlemsstatens midler til 
at kontrollere patientstrømme er fastsat andetsteds (artikel 8). I dette direktiv fastsættes der 
imidlertid intet om behandlingsmedlemsstatens muligheder for at kontrollere store 
patiensstrømme, der kan påvirke deres sundhedssystem og mulighederne for at opfylde deres 
forpligtelser inden for sundhedsydelser.

Ændringsforslag 504
Jules Maaten

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Patienter med sjældne sygdom er ikke 
underlagt krav om forhåndstilladelse. 

Or. en

Begrundelse

Da der overalt i verden er mangel på viden og ekspertise på nationalt plan, bør patienter med 
diagnostiserede og udiagnostiserede sjældne sygdomme have ret til uden forhåndstilladelse at 
vælge, hvor de køber sundhedsydelser. De bør også have ret til, at alle omkostningerne til 
deres behandlinger, der ofte er dyre, bliver betalt direkte af oprindelseslandet til 
behandlingsmedlemsstaten (uden at patienterne skal lægge ud), selv i de tilfælde og navnlig 
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hvor den fornødne behandling ikke findes i forsikringsmedlemsstaten, hvilket ofte er grunden 
til, at de er nødt til at tage til udlandet.

Ændringsforslag 505
Jules Maaten

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. Der kræves ikke forhåndstilladelse for 
patienter, der er på venteliste til medicinsk 
behandling i deres 
forsikringsmedlemsstat, og som har akut 
behov for behandling.  

Or. en

Begrundelse

Patienter, der er på venteliste til medicinsk behandling i deres forsikringsmedlemsstat, og 
som har akut behov for behandling, bør have mulighed for at søge rettidig behandling i en 
anden medlemsstater, uden at der kan kræves forhåndstilladelse. De bør også have ret til, at 
alle omkostningerne til deres behandlinger, der ofte er dyre, bliver betalt direkte af 
oprindelseslandet til behandlingsmedlemsstaten (uden at patienterne skal lægge ud).

Ændringsforslag 506
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a
Specialistbehandlinger på hospitaler, der 

er ekspertisecentre
1. Kommissionen og medlemsstaterne skal 
opfordre hospitaler, der er 
ekspertisecentre, til at koordinere deres 
virksomhed, ikke mindst med henblik på 
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at oprette en databank for patienter, der 
giver oplysninger om, hvilke 
behandlinger, der er til rådighed på 
sådanne hospitaler, og skal bidrage til 
oprettelsen af de netværk, der er 
nødvendige med henblik på faglig 
udveksling, udveksling af oplysninger og 
højteknologiske apparater samt 
udveksling af god praksis vedrørende 
behandling af patienter.  
2. Medlemsstater skal udpege de nationale 
organer, der skal vurdere patienternes 
sygdomme og behovet for specialiserede 
sundhedsydelser og udarbejde lister over 
forhåndstilladelser til behandling i et 
ekspertisecenter i en anden medlemsstat 
end patientens bopælsmedlemsstat.   
Nationale organer skal samarbejde tæt 
med eventuelt tilsvarende regionale og 
lokal organer.  Forsikringsmedlemsstaten 
skal derefter stille de nødvendige midler 
til rådighed for at betale for den 
behandling, for hvilken der er givet 
forhåndstilladelse. 

Or. it

Begrundelse

Det er vigtigt at regulere og fremme koordineringen og oprettelsen af hospitaler, der er 
ekspertisecentre.

Ændringsforslag 507
Jules Maaten

Forslag til direktiv
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a
Den Europæiske Ombudsmand 

Der oprettes en europæisk ombudsmand, 
der behandler patientklager vedrørende 
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forhåndstilladelser, kvaliteten af 
behandlingen og betalinger.

Or. en

Begrundelse

Patienter bør have ret til at blive hørt på europæisk plan, når de har klager over vigtige 
spørgsmål, som f.eks. forhåndstilladelser, kvaliteten af behandlingen og betalinger.

Ændringsforslag 508
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forsikringsmedlemsstaten sikrer, at de 
administrative procedurer i forbindelse 
med brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat for så vidt angår eventuel 
forhåndstilladelse som omhandlet i artikel 
8, stk. 3, godtgørelse af udgifter til 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat og 
andre betingelser og formaliteter som 
omhandlet i artikel 6, stk. 3, er baseret på 
objektive, ikke-diskriminerende kriterier, 
som er offentliggjort på forhånd, og som er 
nødvendige og står i et rimeligt forhold til 
målet. Under alle omstændigheder skal en 
forsikret person altid have en tilladelse i 
henhold til de forordninger om 
koordinering af 
socialsikringsordningerne, der er 
omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra f), når 
betingelserne i artikel 22, stk. 1, litra c), 
og i artikel 22, stk. 2, i forordning (EØF) 
nr. 1408/71 er opfyldt.

1. Forsikringsmedlemsstaten sikrer, at de 
administrative procedurer i forbindelse 
med brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat for så vidt angår eventuel 
forhåndstilladelse som omhandlet i artikel 
8, stk. 2, godtgørelse af udgifter til 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat og 
andre betingelser og formaliteter som 
omhandlet i artikel 6, stk. 3, er baseret på 
objektive, ikke-diskriminerende kriterier, 
som er offentliggjort på forhånd, og som er 
nødvendige og står i et rimeligt forhold til 
målet. 

2. Der skal være let adgang til sådanne 
proceduresystemer, og de skal kunne sikre, 
at anmodninger behandles objektivt og 
upartisk inden for de tidsfrister, der er 
fastsat og offentliggjort på forhånd af 
medlemsstaterne. 

2. Der skal være let adgang til sådanne 
proceduresystemer, og de skal kunne sikre, 
at anmodninger behandles objektivt og 
upartisk inden for de tidsfrister, der er 
fastsat og offentliggjort på forhånd af 
medlemsstaterne. 
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3. Medlemsstaterne fastsætter på forhånd 
og efter en gennemsigtig procedure 
kriterier for afslag på forhåndstilladelser 
som omhandlet i artikel 8, stk. 3.

3. Medlemsstaterne fastsætter på forhånd 
og efter en gennemsigtig procedure 
kriterier for afslag på forhåndstilladelser 
som omhandlet i artikel 8, stk. 2.

4. Medlemsstaterne skal, når de fastsætter 
frister for behandlingen af ansøgninger om 
brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat, sørge for, at der tages hensyn 
til:

4. Medlemsstaterne skal, når de fastsætter 
frister for behandlingen af ansøgninger om 
brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat, og under behandlingen af 
disse ansøgninger, sørge for, at der tages 
hensyn til:

a) patientens helbredstilstand a) patientens helbredstilstand
b) patientens smerteniveau b) patientens smerteniveau 

c) arten af patientens handicap og c) arten af patientens handicap og 
d) patientens evne til at udøve 
erhvervsmæssig virksomhed.

d) patientens evne til at udøve 
erhvervsmæssig virksomhed.

5. Medlemsstaterne skal sikre, at 
administrative afgørelser om brug af 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat 
kan påklages administrativt og indbringes 
for domstolene, herunder at der findes 
foreløbige retsmidler.

5. Medlemsstaterne skal sikre, at 
administrative eller lægelige afgørelser om 
brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat kan påklages administrativt, 
eventuelt på grundlag af en 
lægeerklæring, og indbringes for 
domstolene, herunder at der findes 
foreløbige retsmidler.

Or. fr

Begrundelse

Princippet om forordning 1408/71's forrang er omtalt i artikel 8, stk. 3. Det er nødvendigt at 
sikre sammenhængen mellem denne artikel og ændringsforslagene til artikel 8.

Det skal endvidere præciseres, hvilken form for dokumentation den administrative behandling 
kan bygge på.

Ændringsforslag 509
Gyula Hegyi

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Forsikringsmedlemsstaten sikrer, udgår
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at de administrative procedurer i 
forbindelse med brug af sundhedsydelser i 
en anden medlemsstat for så vidt angår 
eventuel forhåndstilladelse som 
omhandlet i artikel 8, stk. 3, godtgørelse 
af udgifter til sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat og andre betingelser og 
formaliteter som omhandlet i artikel 6, 
stk. 3, er baseret på objektive, ikke-
diskriminerende kriterier, som er 
offentliggjort på forhånd, og som er 
nødvendige og står i et rimeligt forhold til 
målet. Under alle omstændigheder skal en 
forsikret person altid have en tilladelse i 
henhold til de forordninger om 
koordinering af 
socialsikringsordningerne, der er 
omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra f), når 
betingelserne i artikel 22, stk. 1, litra c), 
og i artikel 22, stk. 2, i forordning (EØF) 
nr. 1408/71 er opfyldt.

Or. hu

Begrundelse

Vi mener, at spørgsmålet om et forbud mod at give afslag på ansøgninger om tilladelse, er 
tilstrækkeligt reguleret i de nævnte artikler i forordning (EF) nr. 1408/71. At angive dem her 
er derfor ikke blot overflødigt, men øger også uvisheden omkring de to forskellige 
tilladelsesordninger, Kommissionen agter at indføre (med dette direktivforslag og 
forordningerne om koordinering af socialsikringsordningerne). Artikel 3 bør bestemme 
forholdet mellem de to retsakter.

Ændringsforslag 510
Kartika Tamara Liotard

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forsikringsmedlemsstaten sikrer, at 
de administrative procedurer i forbindelse 
med brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat for så vidt angår eventuel 
forhåndstilladelse som omhandlet i artikel 

1. Forsikringsmedlemsstaten sikrer, at 
de administrative procedurer i forbindelse 
med brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat for så vidt angår eventuel 
forhåndstilladelse som omhandlet i artikel 
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8, stk. 3, godtgørelse af udgifter til 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat og 
andre betingelser og formaliteter som 
omhandlet i artikel 6, stk. 3, er baseret på 
objektive, ikke-diskriminerende kriterier, 
som er offentliggjort på forhånd, og som 
er nødvendige og står i et rimeligt forhold 
til målet. Under alle omstændigheder skal 
en forsikret person altid have en tilladelse i 
henhold til de forordninger om 
koordinering af socialsikringsordningerne, 
der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra f), 
når betingelserne i artikel 22, stk. 1, litra 
c), og i artikel 22, stk. 2, i forordning 
(EØF) nr. 1408/71 er opfyldt.

22, stk. 1, litra c), og artikel 22, stk. 2, i 
forordning (EØF) nr. 1408/71, dækning
af udgifter til sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat og andre betingelser og 
formaliteter som omhandlet i artikel 6, stk. 
1, er baseret på objektive, ikke-
diskriminerende kriterier. Under alle 
omstændigheder skal en forsikret person 
altid have en tilladelse i henhold til de 
forordninger om koordinering af 
socialsikringsordningerne, der er 
omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra f), når 
betingelserne i artikel 22, stk. 1, litra c), og 
i artikel 22, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 
1408/71 er opfyldt.

Or. en

Begrundelse

I henhold til EF-traktatens artikel 152 har medlemsstater enekompetence til at beslutte, 
hvordan de vil organisere og finansiere deres sundhedssystemer, og dette gælder ligeledes 
deres kompetence til at etablere forhåndstilladelsesordninger for hospitalsbehandling i 
udlandet, som er i overensstemmelse med retspraksis ved EF-Domstolen. Igen er 
Kommissionens forslag om forhåndstilladelsesordninger langt mere vidtgående end 
retspraksis ved De Europæiske Fællesskabers Domstol og skal derfor også slettes.

Ændringsforslag 511
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forsikringsmedlemsstaten sikrer, at 
de administrative procedurer i forbindelse 
med brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat for så vidt angår eventuel 
forhåndstilladelse som omhandlet i artikel 
8, stk. 3, godtgørelse af udgifter til 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat og 
andre betingelser og formaliteter som 
omhandlet i artikel 6, stk. 3, er baseret på 
objektive, ikke-diskriminerende kriterier, 

1. Forsikringsmedlemsstaten sikrer, at 
de administrative procedurer i forbindelse 
med brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat, for så vidt angår eventuel 
forhåndstilladelse som omhandlet i artikel 
8, stk. 2, og godtgørelse af udgifter til 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat er 
baseret på objektive, ikke-diskriminerende 
kriterier, som er offentliggjort på forhånd, 
og som er nødvendige og står i et rimeligt 
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som er offentliggjort på forhånd, og som er 
nødvendige og står i et rimeligt forhold til 
målet. Under alle omstændigheder skal en 
forsikret person altid have en tilladelse i 
henhold til de forordninger om 
koordinering af 
socialsikringsordningerne, der er 
omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra f), når 
betingelserne i artikel 22, stk. 1, litra c), 
og i artikel 22, stk. 2, i forordning (EØF) 
nr. 1408/71 er opfyldt.

forhold til målet. 

Or. es

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at sikre øget juridisk klarhed for så vidt angår 
forholdet mellem direktiv og forordning.

Ændringsforslag 512
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forsikringsmedlemsstaten sikrer, at de 
administrative procedurer i forbindelse 
med brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat for så vidt angår eventuel 
forhåndstilladelse som omhandlet i artikel 
8, stk. 3, godtgørelse af udgifter til 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat og 
andre betingelser og formaliteter som 
omhandlet i artikel 6, stk. 3, er baseret på 
objektive, ikke-diskriminerende kriterier, 
som er offentliggjort på forhånd, og som er 
nødvendige og står i et rimeligt forhold til 
målet. Under alle omstændigheder skal en 
forsikret person altid have en tilladelse i 
henhold til de forordninger om 
koordinering af socialsikringsordningerne, 
der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra f), 
når betingelserne i artikel 22, stk. 1, litra 

1. Forsikringsmedlemsstaten sikrer, at de 
administrative procedurer i forbindelse 
med brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat for så vidt angår eventuel 
forhåndstilladelse som omhandlet i artikel 
8, stk. 3, godtgørelse af udgifter til 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat og 
andre betingelser og formaliteter som 
omhandlet i artikel 6, stk. 3, er baseret på 
objektive, ikke-diskriminerende kriterier, 
som er offentliggjort på forhånd, og som er 
nødvendige og står i et rimeligt forhold til 
målet. Indtil ikrafttrædelsesdatoen for 
forordning (EF) nr. 883/2004, gælder den 
regel, at en forsikret person under alle 
omstændigheder altid skal have en 
tilladelse i henhold til de forordninger om 
koordinering af socialsikringsordningerne, 
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c), og i artikel 22, stk. 2, i forordning 
(EØF) nr. 1408/71 er opfyldt.

der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra f), 
når betingelserne i artikel 22, stk. 1, litra 
c), og i artikel 22, stk. 2, i forordning 
(EØF) nr. 1408/71 er opfyldt. Fra den 
dato, hvor forordning (EF) nr. 883/2004 
træder i kraft, gælder den regel, at når 
betingelser, der omtales i artikel 20 i 
forordning (EF) nr. 883/2004, er opfyldt, 
skal den forsikrede altid have tilladelse i 
henhold til forordningerne om 
samordning af socialsikringsordninger, 
der henvises til i artikel 3, stk. 1, litra f).

Or. nl

Ændringsforslag 513
Åsa Westlund

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne kan begrænse valget 
af tjenesteyder eller anvende andre 
hjemlige planlægningsforanstaltninger 
såsom betingelser, kriterier og 
lovgivningsmæssige og administrative 
formaliteter vedrørende f.eks. reglerne for 
anvendelse af offentlige midler i 
forbindelse med sundhedsydelser. Disse 
begrænsninger kan også gælde for 
grænseoverskridende sundhedsydelser, 
der ikke kræver hospitalsindlæggelse, 
forudsat at frihederne i det indre marked 
respekteres, og at sådanne begrænsninger 
i adgangen til denne type sundhedsydelser 
er nødvendige, rimelige og ikke-
diskriminerende.

Or. sv

Begrundelse

 Eftersom sundhedsydelser hører under medlemsstaternes kompetence, er det vigtigt, at 
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direktivet anerkender deres ret til at vælge typen og formen af sundhedsydelse samt 
bestemme, hvad der skal finansieres af offentlige midler. Reglerne må ikke diskriminere, og 
kriterierne skal være klare og kendt på forhånd.

Ændringsforslag 514
Colm Burke

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der skal være let adgang til sådanne 
proceduresystemer, og de skal kunne sikre, 
at anmodninger behandles objektivt og 
upartisk inden for de tidsfrister, der er 
fastsat og offentliggjort på forhånd af 
medlemsstaterne.

2. Der skal være let adgang til sådanne 
proceduresystemer, og de skal kunne sikre, 
at anmodninger behandles objektivt og 
upartisk inden for en frist, der ikke må 
overskride femten kalenderdage.

Or. en

Begrundelse

Patienter bør ikke udsættes for unødig administrative forsinkelser ved behandlingen af deres 
anmodninger.  Det er derfor vigtigt at sikre, at denne forsinkelse ikke opstår, idet der 
fastsættes klare tidsfrister, der generelt ikke bør overskrides. 

Ændringsforslag 515
John Bowis

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der skal være let adgang til sådanne 
proceduresystemer, og de skal kunne sikre, 
at anmodninger behandles objektivt og 
upartisk inden for de tidsfrister, der er 
fastsat og offentliggjort på forhånd af 
medlemsstaterne.

2. Der skal være let adgang til sådanne 
proceduresystemer, og de skal kunne sikre, 
at anmodninger behandles objektivt og 
upartisk inden for rimelige tidsfrister, der 
er fastsat og offentliggjort på forhånd af 
medlemsstaterne. Ved behandlingen af 
sådanne anmodninger tages der hensyn 
til, hvorvidt behandlingen haster og 
individuelle omstændigheder.
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Or. en

Ændringsforslag 516
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der skal være let adgang til sådanne 
proceduresystemer, og de skal kunne sikre, 
at anmodninger behandles objektivt og 
upartisk inden for de tidsfrister, der er 
fastsat og offentliggjort på forhånd af 
medlemsstaterne. 

2. Der skal være let adgang til sådanne 
proceduresystemer, og de skal kunne sikre, 
at anmodninger behandles objektivt og 
upartisk inden for de tidsfrister, der er 
fastsat og offentliggjort på forhånd af 
medlemsstaterne. Ved behandlingen af 
disse anmodninger skal der tages hensyn 
til, hvor meget de haster, og andre 
individuelle forhold. 

Or. es

Begrundelse

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

Ændringsforslag 517
Åsa Westlund

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis der i en medlemsstat er regler 
om, at sundhedsydelser leveret af en 
privat tjenesteyder, som delvis finansierer 
sin virksomhed via en privat forsikring, 
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ikke kan modtage offentlige midler, kan 
medlemsstaterne bestemme, at disse regler 
også finder anvendelse på 
grænseoverskridende sundhedsydelser, 
med henblik på at undgå, at tjenesteydere 
udsættes for forskelsbehandling baseret 
på den medlemsstat, de er etableret i.

Or. sv

Begrundelse

 Eftersom sundhedsydelser hører under medlemsstaternes kompetence, er det vigtigt, at 
direktivet anerkender deres ret til at vælge typen og formen af sundhedsydelse samt 
bestemme, hvad der skal finansieres af offentlige midler. Reglerne må ikke diskriminere, og 
kriterierne skal være klare og kendt på forhånd.

Ændringsforslag 518
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne fastsætter på forhånd 
og efter en gennemsigtig procedure 
kriterier for afslag på forhåndstilladelser 
som omhandlet i artikel 8, stk. 3.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 519
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne fastsætter på forhånd 
og efter en gennemsigtig procedure 
kriterier for afslag på forhåndstilladelser 

udgår
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som omhandlet i artikel 8, stk. 3.

Or. es

Begrundelse

Dette stykke er medtaget i ændringsforslaget til artikel 8 (nyt stk. 5a) og er derfor blevet 
overflødig på dette sted.

Ændringsforslag 520
Dorette Corbey

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne fastsætter på forhånd 
og efter en gennemsigtig procedure 
kriterier for afslag på forhåndstilladelser 
som omhandlet i artikel 8, stk. 3.

3. Medlemsstaterne fastsætter på forhånd 
og efter en gennemsigtig procedure 
kriterier for afslag på og/eller fravigelse af 
forhåndstilladelser som omhandlet i artikel 
8, stk. 3.

Or. nl

Ændringsforslag 521
Kartika Tamara Liotard

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne fastsætter på forhånd 
og efter en gennemsigtig procedure 
kriterier for afslag på forhåndstilladelser 
som omhandlet i artikel 8, stk. 3.

3. Medlemsstaterne fastsætter på forhånd 
og efter en gennemsigtig procedure 
kriterier for afslag på forhåndstilladelser.

Or. en

Begrundelse

I henhold til EF-traktatens artikel 152 har medlemsstater enekompetence til at beslutte, 
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hvordan de vil organisere og finansiere deres sundhedssystemer, og dette gælder ligeledes 
deres kompetence til at etablere forhåndstilladelsesordninger for hospitalsbehandling i 
udlandet, som er i overensstemmelse med retspraksis ved EF-Domstolen. Igen er 
Kommissionens forslag om forhåndstilladelsesordninger langt mere vidtgående end 
retspraksis ved De Europæiske Fællesskabers Domstol og skal derfor også slettes.

Ændringsforslag 522
Christofer Fjellner

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Forhåndstilladelse skal under alle 
omstændigheder gives, såfremt den 
berørte person ikke kan få den 
pågældende behandling i 
forsikringsmedlemsstaten inden for en 
frist, som er lægeligt forsvarlig under 
hensyn til patientens aktuelle 
helbredstilstand og udsigterne for 
sygdommens udvikling.

Or. en

Begrundelse

Princippet om en unødig forsinkelse bør indføjes i direktivet, da det er en integreret del af 
retspraksis. Princippet bør formuleres overensstemmelse med forordning (EF) nr. 883/04 
(artikel 20, stk. 2), dvs. forhåndstilladelse gives, når der er en unødig forsinkelse.  Hvis der i 
direktivet og forordningen er de samme kriterier, vil det lette koordineringen og anvendelsen 
af de to systemer og vil øge retssikkerheden. 

Ændringsforslag 523
John Bowis

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne kan tilbyde patienter 
en frivillig ordning med 
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forhåndstilladelse, hvor patienten i 
forbindelse med en sådan tilladelse 
modtager dokumentation i form af et 
bevis på det maksimumbeløb, der kan 
godtgøres. Dette bevis kan så medbringes 
til det behandlende hospital, og betaling 
vil derpå ske direkte fra 
forsikringsmedlemsstaten.

Or. en

Ændringsforslag 524
Riitta Myller

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne kan tilbyde patienter 
en frivillig ordning med 
forhåndstilladelse, hvor patienten ved 
udstedelsen af en sådan tilladelse 
modtager en servicevoucher, hvorpå er 
angivet de behandlinger, der kan 
godtgøres, og den faktiske udgift hertil. 
Servicevoucheren kan indløses på det 
behandlende hospital, og betaling vil 
derpå ske direkte fra 
forsikringsmedlemsstaten.

Or. fi

Ændringsforslag 525
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Forsikringsmedlemsstaten sikrer, at 
patienter, der har modtaget 
forhåndstilladelse til brug af 
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sundhedsydelser i udlandet kun skal 
foretage direkte eller supplerende 
betalinger til sundhedssystemerne og/eller 
sundhedstjenesteyderne i 
behandlingsmedlemsstaten i det omfang, 
dette kræves at forsikringsmedlemsstaten.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne er forpligtet til at lette patientmobiliteten i de tilfælde, hvor det er 
hensigtsmæssigt, og sikre lige adgang til sundhedsydelser i udlandet. De skal derfor også 
fjerne alle praktiske hindringer for patienter til at bruge sundhedsydelser i udlandet, som 
f.eks. kravet om direkte eller supplerende betalinger til sundhedssystemerne og/eller 
sundhedstjenesteyderne i behandlingsmedlemsstaten. 

Ændringsforslag 526
Åsa Westlund

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne kan tilbyde 
patienterne en frivillig ordning med 
forhåndstilladelse, hvor 
forsikringsmedlemsstaten betaler 
tjenesteyderen i en anden medlemsstat 
direkte.

Or. sv

Begrundelse

Spørgsmålet om, hvorvidt patienter skal have mulighed for at søge sundhedstjenesteydelser i 
en anden medlemsstat, bør aldrig afhænge af, om de har råd til at betale for ydelsen selv. Der 
bør derfor være en ordning med direkte betalinger mellem medlemsstater og 
sundhedstjenesteydere.
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Ændringsforslag 527
John Bowis

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne skal, når de fastsætter 
frister for behandlingen af ansøgninger 
om brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat, sørge for, at der tages 
hensyn til:

udgår

a) patientens helbredstilstand
b) patientens smerteniveau
c) arten af patientens handicap og
d) patientens evne til at udøve 
erhvervsmæssig virksomhed.

Or. en

Ændringsforslag 528
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne skal, når de fastsætter 
frister for behandlingen af ansøgninger
om brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat, sørge for, at der tages 
hensyn til:

udgår

a) patientens helbredstilstand 
b) patientens smerteniveau 
c) arten af patientens handicap og
d) patientens evne til at udøve 
erhvervsmæssig virksomhed.

Or. de
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Ændringsforslag 529
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne skal, når de fastsætter 
frister for behandlingen af ansøgninger om 
brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat, sørge for, at der tages hensyn 
til:

udgår

a) patientens helbredstilstand 

b) patientens smerteniveau 

c) arten af patientens handicap og 

d) patientens evne til at udøve 
erhvervsmæssig virksomhed.

Or. es

Begrundelse

I overensstemmelse med ændringsforslaget til artikel 9, stk. 2.

Ændringsforslag 530
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne skal, når de fastsætter 
frister for behandlingen af ansøgninger om 
brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat, sørge for, at der tages hensyn 
til:

4. Medlemsstaterne skal, som følge af Tur 
og Behov princippet, når de fastsætter 
frister for behandlingen af ansøgninger om 
brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat, sørge for, at der tages hensyn 
til:
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Or. da

Begrundelse

Vi ønsker at tydeliggøre, at der er tale om det grundlæggende Tur og Behov princip, der også 
er fremsat ændringsforslag om til Artikel 1.

Ændringsforslag 531
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne skal, når de fastsætter 
frister for behandlingen af ansøgninger om 
brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat, sørge for, at der tages hensyn 
til:

4. Medlemsstaterne skal, når de fastsætter 
frister for behandlingen af ansøgninger om 
brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat, og under behandlingen af 
disse ansøgninger, sørge for, at der tages 
hensyn til:

Or. fr

Ændringsforslag 532
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne skal, når de fastsætter 
frister for behandlingen af ansøgninger om 
brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat, sørge for, at der tages hensyn 
til:

4. Medlemsstaterne skal, når de fastsætter 
frister for behandlingen af ansøgninger om 
brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat, sørge for, at der tages hensyn 
til og opstilles kriterier, som anvendes til 
vurderingen:

Or. en
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Begrundelse

Medlemsstaterne bør under hensyntagen til helbredstilstanden, smerteniveau, arten af 
handikap og evne til at udøve erhvervsmæssig virksomhed, så vidt muligt fastsætte fristen på 
grundlag af kriterier, der kendes af patienten i forvejen.

Ændringsforslag 533
Dorette Corbey

Forslag til direktiv
Artikel 9 - stk. 4 - litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) patientens helbredstilstand a) patientens helbredstilstand og sociale 
forhold

Or. nl

Ændringsforslag 534
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Forslag til direktiv
Artikel 9 - stk. 4 - litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) hvor meget den pågældende 
behandling haster

Or. en

Begrundelse

Selv om mange sygdomstilstande ikke er smertefulde, kan behandlingen heraf stadig haste. 
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Ændringsforslag 535
Urszula Krupa

Forslag til direktiv
Artikel 9 - stk. 4 - litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) muligheden for, at behandlingen kan 
udføres i hjemlandet, uden at patienten 
lider skade herved 

Or. pl

Begrundelse

Selv om hver medlemsstat først og fremmest skal sørge for behandlingen på sit eget område, 
skal den også i alle tilfælde informere om beslutningerne og mulighederne for at klage over 
dem.

Ændringsforslag 536
Iles Braghetto

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) den formelle akkreditering af 
sundhedstjenesteyderen  

Or. it

Begrundelse

Akkreditering er en af de vigtigste punkter at tage i betragtning for dem, der ønsker at drage 
fordel af sundhedsydelser, der tilbydes af specialiserede sundhedstjenesteydere uden for deres 
forsikringsmedlemsstat.
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Ændringsforslag 537
Urszula Krupa

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne informerer i alle tilfælde 
om mulighederne for at klage over 
afgørelser.

Or. pl

Begrundelse

Selv om hver medlemsstat først og fremmest skal sørge for behandlingen på sit eget område, 
skal den også i alle tilfælde informere om beslutningerne og mulighederne for at klage over 
dem.

Ændringsforslag 538
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. I lyset af de vanskeligheder, nogle 
offentlige sundhedssystemer har med at 
fastsætte de eksakte udgifter til alle 
former for tjenesteydelser og 
behandlinger, skal der over en periode på 
fire år regnet fra datoen for dette direktivs 
vedtagelse foretages en evaluering af 
udgifterne og en sammenligning af 
udbuddet af ydelser, idet der er betydelige 
forskelle mellem de enkelte lande. 

Or. es

Begrundelse

I de mange medlemsstater, der har gratis og universelle sundhedssystemer (også i forbindelse 
med udlevering af lægemidler), vil staterne skulle udvikle et parallelt system til modtagelse af 
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midler.

Ændringsforslag 539
Claude Turmes, Margrete Auken

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Ordninger for forhåndstilladelser skal 
gøre tilgængelige på det plan, der er 
hensigtsmæssigt for forvaltningen i 
medlemsstatens sundhedstjeneste og skal 
være tilgængelige og gennemsigtige for 
patienterne. Reglerne for ansøgning om 
og afslag på forhåndstilladelser skal være 
tilgængelige forud for indgivelsen af 
ansøgningen, så denne kan indgives på en 
rimelig og gennemsigtig måde.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre adgangen til ordninger for forhåndstilladelser. 

Ændringsforslag 540
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne skal sikre, at 
administrative afgørelser om brug af 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat 
kan påklages administrativt og indbringes 
for domstolene, herunder at der findes 
foreløbige retsmidler.

5. Medlemsstaterne skal sikre, at 
administrative eller lægelige afgørelser om 
brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat alt efter det konkrete tilfælde 
kan gøres til genstand for en lægelig 
undersøgelse, påklages administrativt eller
indbringes for domstolene, herunder at der 
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findes foreløbige retsmidler. 

Or. fr

Ændringsforslag 541
Maria Berger

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne skal sikre, at 
administrative afgørelser om brug af 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat 
kan påklages administrativt og indbringes 
for domstolene, herunder at der findes 
foreløbige retsmidler.

5. Medlemsstaterne skal sikre, at 
administrative afgørelser om brug af 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat, 
navnlig efter afslag på den i artikel 8, stk. 
3, nævnte forhåndstilladelse, kan påklages 
administrativt og indbringes for 
domstolene, herunder at der findes 
foreløbige retsmidler.

Or. de

Ændringsforslag 542
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne skal sikre, at 
administrative afgørelser om brug af 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat 
kan påklages administrativt og indbringes 
for domstolene, herunder at der findes 
foreløbige retsmidler.

5. Medlemsstaterne skal sikre, at 
administrative afgørelser om brug af 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat 
kan påklages administrativt og indbringes 
for domstolene, herunder at der findes 
foreløbige retsmidler. De skal fremme 
etableringen af en international 
udenretslig tvistbilæggelsesordning i 
forbindelse med grænseoverskridende 
sundhedsydelser.

Or. es
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Begrundelse

Det foreslås, at der tilføjes et afsnit - oprindeligt artikel 12, stk. 2, litra d) - baseret på den 
omstændighed, at enhver foranstaltning af denne art henhører under medlemsstaterne og ikke 
under de nationale kontaktpunkter for grænseoverskridende sundhedsydelser.

Ændringsforslag 543
Bill Newton Dunn

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Uanset hvilket system, der vælges, skal 
klageprocedurerne være indrettet til 
formålet og være tilgængelige for alle, 
dvs. være åbne, hurtige, billige og 
uafhængige, ligesom de skal kunne 
benyttes af en syg eller skadet patient, hvis 
første sprog måske ikke er det samme som 
medlemsstatens.  Kriterier for afgørelser i 
klagesager skal offentliggøres.

Or. en

Begrundelse

Nogle af de nuværende klageprocedurer er for omstændelige, f.eks. i Det Forenede Kongerige 
går den eneste officielle klagevej via domstolene, hvilket er langsomt, dyrt og besværligt.
Dette ændringsforslag sigter på at øge klarheden for patienterne ved at fastlægge en række 
minimumskrav, medlemsstaterne skal opfylde. 

Ændringsforslag 544
Cristiana Muscardini, Antonio Mussa

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne skal fremme 
foranstaltninger og projekter, der har til 
formål at sikre, at der gives sproglig
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bistand og oplysninger om behandlinger, 
der leveres til patienterne, mens de er på 
hospitalet. 

Or. it

Begrundelse

Det er vigtigt for patienterne at forstå, hvorledes de bliver behandlet, ikke mindst fordi dette 
vil gøre dem i stand til at give deres informerede samtykke til de behandlinger, som de 
modtager.  

Ændringsforslag 545
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forsikringsmedlemsstaterne skal sikre, 
at der findes ordninger, så patienterne efter 
anmodning kan få oplysning om brug af 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat og
om betingelserne herfor, herunder om 
situationen, hvis der sker skader som følge 
af sundhedsydelser, der er udført i en 
anden medlemsstat.

1. Forsikringsmedlemsstaterne skal sikre, 
at der findes ordninger, så patienterne efter 
anmodning kan få oplysning om brug af 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat.
Disse oplysninger skal bl.a. omfatte:

• en liste over de sundhedsydelser, som 
godtgøres af forsikringsmedlemsstaten og 
godtgørelses- eller betalingssatsen
• de kvalitets- og sikkerhedsstandarder, 
som er gældende i 
behandlingsmedlemsstaten
• udbud, priser, kvalitetscertificeringer og 
risici, som er uadskilleligt forbundet med 
sundhedsydelserne, samt oplysninger 
vedrørende forsikringsdækning eller 
andre former for individuel eller kollektiv 
dækning, hvad angår 
sundhedstjenesteydernes faglige ansvar i 
behandlingsmedlemsstaten
• en liste over sundhedstjenesteydere, som 
er anerkendt af 
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behandlingsmedlemsstatens kompetente 
myndigheder
• patienternes rettigheder, procedurerne 
for adgang til disse rettigheder og klage-
og erstatningsordninger i tilfælde af 
krænkelse af disse rettigheder
• de gældende betingelser, herunder om 
situationen, hvis der sker skader som følge 
af sundhedsydelser, der er udført i en 
anden medlemsstat.

Medlemsstaterne sikrer, at disse 
oplysninger tilgodeser hensynet til 
folkesundheden, er upartiske, 
sammenlignelige, objektive og 
fuldstændige. 

2. De i stk. 1 omhandlede oplysninger skal 
være let tilgængelige, herunder ad 
elektronisk vej, og skal indbefatte 
oplysninger om patientrettigheder, om 
procedurer for at gøre brug af disse 
rettigheder og om klagemuligheder, hvis 
patienten unddrages sådanne rettigheder.

2. De i stk. 1 omhandlede oplysninger skal 
være let tilgængelige, herunder ad 
elektronisk vej, og skal indsamles i 
overensstemmelse med den i artikel 13 
omhandlede samarbejdsmekanisme.

3. De i stk. 1 omhandlede oplysninger skal 
være let tilgængelige, herunder ad 
elektronisk vej, og skal indbefatte 
oplysninger om patientrettigheder, om 
procedurer for at gøre brug af disse 
rettigheder og om klagemuligheder, hvis 
patienten unddrages sådanne rettigheder. 
Kommissionen kan efter proceduren i 
artikel 19, stk. 2, udvikle et 
standardfællesskabsformat for de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1.

3. De i stk. 1 omhandlede oplysninger skal 
være let tilgængelige, herunder ad 
elektronisk vej, og skal indbefatte 
oplysninger om patientrettigheder, om 
procedurer for at gøre brug af disse 
rettigheder og om klagemuligheder, hvis 
patienten unddrages sådanne rettigheder. 
Kommissionen kan efter proceduren i 
artikel 19, stk. 2, udvikle et 
standardfællesskabsformat for de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1.

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt at direktivet angiver de minimumsoplysninger, der skal udleveres til 
patienter, der skal rejse til en anden medlemsstat for at blive behandlet, med henblik på at 
give patienterne optimal sikkerhed. Det er desuden nødvendigt at erindre om principperne 
for afgivelse af sundhedsrelaterede oplysninger.
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Ændringsforslag 546
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forsikringsmedlemsstaterne skal sikre, 
at der findes ordninger, så patienterne efter 
anmodning kan få oplysning om brug af 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat og 
om betingelserne herfor, herunder om 
situationen, hvis der sker skader som følge 
af sundhedsydelser, der er udført i en 
anden medlemsstat.

1. Forsikringsmedlemsstaterne skal sikre, 
at der findes ordninger, så patienterne efter 
anmodning kan få oplysning om brug af 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat, 
herunder oplysninger om, hvorledes
patienternes rettigheder fastsættes, om 
procedurer for at gøre brug af disse 
rettigheder og om klage- og 
prøvelsesprocedurer, hvis patienten 
unddrages sådanne rettigheder, og om 
betingelserne herfor, herunder om 
situationen, hvis der sker skader som følge 
af sundhedsydelser, der er udført i en 
anden medlemsstat. Medlemsstaterne bør 
høre de interesserede parter for at sikre at 
oplysningerne er klare og tilgængelige.

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at skabe klarhed ved at slå stk. 1 og stk. 2 sammen.  
Det er også vigtigt at høre patientgrupper og andre interesserede parter for at sikre at 
oplysningerne er letforståelige.

Ændringsforslag 547
Claude Turmes, Margrete Auken

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forsikringsmedlemsstaterne skal sikre, 
at der findes ordninger, så patienterne efter 
anmodning kan få oplysning om brug af 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat og 
om betingelserne herfor, herunder om 

1. Forsikringsmedlemsstaterne skal sikre, 
at der findes ordninger, så patienterne efter 
anmodning kan få oplysning om brug af 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat. I 
oplysningerne om grænseoverskridende 
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situationen, hvis der sker skader som 
følge af sundhedsydelser, der er udført i 
en anden medlemsstat.

behandling skal der foretages en klar 
sondring mellem de rettigheder, som 
patienterne har i medfør af direktivet, og 
rettigheder, der udspringer af 
forordninger om samordning af sociale 
sikringsordninger i henhold til artikel 3, 
stk. 1, litra f).

Or. en

Begrundelse

Hvis en patient af egen fri vilje har valgt behandling i en anden medlemsstat, afviger 
patientens rettigheder, hvad angår klageadgang, efterbehandling mm. fra rettighederne i 
medfør at forordningen om samordning af sociale sikringsordninger, eftersom 
beslutningsproceduren er anderledes. Det er vigtigt, at mulige patienter har fuldt overblik 
over de forskellige ansvar og risici.

Ændringsforslag 548
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forsikringsmedlemsstaterne skal sikre, 
at der findes ordninger, så patienterne efter 
anmodning kan få oplysning om brug af 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat
og om betingelserne herfor, herunder om 
situationen, hvis der sker skader som følge 
af sundhedsydelser, der er udført i en 
anden medlemsstat.

1. Forsikringsmedlemsstaterne skal sikre, 
at der findes ordninger, så patienterne efter 
anmodning kan få oplysning om levering
af sundhedsydelser til statsborgere fra 
andre medlemsstater og om betingelserne 
herfor, herunder om situationen, hvis der 
sker skader som følge af sundhedsydelser, 
der er udført i patientens egen
medlemsstat.

Or. es

Begrundelse

Denne artikel ville forpligte medlemsstaterne til at give oplysninger, som andre 
medlemsstater er i besiddelse af, hvilket vil medføre en overdreven yderligere byrde for 
førstnævnte. Hertil kommer, at sådanne oplysninger for at have nogen værdi ville skulle 
ajourføres konstant, hvilket ikke er realistisk. Det må være nok, at hver medlemsstat er 
ansvarlig for oplysninger om de sundhedsydelser, der leveres på dens eget område.
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Ændringsforslag 549
Frieda Brepoels

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forsikringsmedlemsstaterne skal sikre, 
at der findes ordninger, så patienterne efter 
anmodning kan få oplysning om brug af 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat og 
om betingelserne herfor, herunder om 
situationen, hvis der sker skader som følge 
af sundhedsydelser, der er udført i en 
anden medlemsstat.

1. Forsikringsmedlemsstaterne skal sikre, 
at der findes ordninger, så patienterne efter 
anmodning kan få oplysning om brug af 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat og 
om betingelserne herfor, herunder om 
situationen, hvis der sker skader som følge 
af sundhedsydelser, der er udført i en 
anden medlemsstat. Medlemsstaterne 
sikrer, at disse oplysninger er 
uafhængige, fuldstændige og objektive. 

Or. en

Begrundelse

Patienter har ret til at modtage oplysninger af høj kvalitet for at kunne foretage et informeret 
valg.

Ændringsforslag 550
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forsikringsmedlemsstaterne skal sikre, 
at der findes ordninger, så patienterne efter 
anmodning kan få oplysning om brug af
sundhedsydelser i en anden medlemsstat og 
om betingelserne herfor, herunder om 
situationen, hvis der sker skader som følge 
af sundhedsydelser, der er udført i en 
anden medlemsstat.

1. Forsikringsmedlemsstaterne skal sikre, 
at der findes ordninger, så patienterne efter 
anmodning kan få oplysning om brug af 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat og 
om betingelserne herfor, herunder om 
situationen, hvis der sker skader som følge 
af sundhedsydelser, der er leveret i en 
anden medlemsstat. I oplysninger om 
grænseoverskridende behandling skal der 
sondres klart mellem de rettigheder, 
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patienterne har efter dette direktiv, og 
rettighederne efter forordningerne om 
koordinering af 
socialsikringsordningerne, jf. artikel 3, 
stk. 1, litra f.

Or. nl

Ændringsforslag 551
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forsikringsmedlemsstaterne skal sikre, 
at der findes ordninger, så patienterne efter 
anmodning kan få oplysning om brug af 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat og 
om betingelserne herfor, herunder om 
situationen, hvis der sker skader som følge 
af sundhedsydelser, der er udført i en 
anden medlemsstat.

1. Forsikringsmedlemsstaterne skal sikre, 
at der findes ordninger, så patienterne efter 
anmodning kan få oplysning om brug af 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat og 
om betingelserne herfor, herunder om 
situationen, hvis der sker skader som følge 
af sundhedsydelser, der er udført i en 
anden medlemsstat. Patientorganisationer 
kan inddrages i samarbejdet med 
kompetente nationale myndigheder om 
processen med at stille oplysninger til 
rådighed for patienterne.

Or. en

Begrundelse

Patientorganisationer er en værdifuld kilde til støtte for de nationale kompetente 
myndigheder, der er inddraget i processen med at stille oplysninger direkte til rådighed for 
patienterne.
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Ændringsforslag 552
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De i stk. 1 omhandlede oplysninger skal 
være let tilgængelige, herunder ad 
elektronisk vej, og skal indbefatte 
oplysninger om patientrettigheder, om 
procedurer for at gøre brug af disse 
rettigheder og om klagemuligheder, hvis 
patienten unddrages sådanne rettigheder.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag hænger sammen med et tidligere ændringsforslag til artikel 10, stk. 1, 
hvor de to stykker er slået sammen for at skabe klarhed.

Ændringsforslag 553
Evangelia Tzampazi

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De i stk. 1 omhandlede oplysninger skal 
være let tilgængelige, herunder ad 
elektronisk vej, og skal indbefatte 
oplysninger om patientrettigheder, om 
procedurer for at gøre brug af disse 
rettigheder og om klagemuligheder, hvis 
patienten unddrages sådanne rettigheder.

2. De i stk. 1 omhandlede oplysninger skal 
være let tilgængelige, herunder ad 
elektronisk vej, skal offentliggøres i 
formater, der er tilgængelige for 
handicappede, og skal indbefatte 
oplysninger om patientrettigheder, om 
procedurer for at gøre brug af disse 
rettigheder og om klagemuligheder, hvis 
patienten unddrages sådanne rettigheder.

Or. en
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Begrundelse

Alle oplysninger skal være tilgængelige for handicappede, således at de kan gøre brug af 
deres rettigheder.

Ændringsforslag 554
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De i stk. 1 omhandlede oplysninger skal 
være let tilgængelige, herunder ad 
elektronisk vej, og skal indbefatte 
oplysninger om patientrettigheder, om 
procedurer for at gøre brug af disse 
rettigheder og om klagemuligheder, hvis 
patienten unddrages sådanne rettigheder. 
Kommissionen kan efter proceduren i 
artikel 19, stk. 2, udvikle et 
standardfællesskabsformat for de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1.

udgår

Or. en

Begrundelse

Oplysninger om grænseoverskridende sundhedsydelser bør tage hensyn til forskellene, hvad 
angår den måde sundhedssystemerne forvaltes og organiseres i forskellige medlemsstater. EN 
EU-standard kan derfor virke mod hensigten.  

Ændringsforslag 555
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan efter proceduren i 
artikel 19, stk. 2, udvikle et 
standardfællesskabsformat for de 

3. Medlemsstaterne kan med 
Kommissionens bistand og efter 
proceduren i artikel 19, stk. 2, udvikle et 



PE418.342v01-00 84/84 AM\764106DA.doc

DA

oplysninger, der er omhandlet i stk. 1. standardfællesskabsformat for de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1.

Or. es

Begrundelse

Et sådan standardfællesskabsformat bør ikke være en sag for Kommissionen, men være 
resultat af en aftale mellem medlemsstater, eventuelt med bistand af Kommissionen.

Ændringsforslag 556
Cristiana Muscardini, Antonio Mussa

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen overvåger 
gennemførelsen af dette direktiv og støtter 
aktiviteter, der har til formål at 
koordinere og udbrede 
sundhedsstandarder af høj kvalitet.

Or. it

Begrundelse

Der er behov for at styrke koordinering på europæisk niveau med henblik på at give de 
europæiske patienter mulighed for at nye behandlinger af høj standard.
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