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Amendement 440
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 wordt geschrapt

Or. en

Motivering

Volgens artikel 152 van het EG-Verdrag zijn alleen de lidstaten bevoegd voor de organisatie 
en financiering van hun gezondheidszorgstelsels; dit omvat ook hun bevoegdheid om te 
definiëren wat als intramurale zorg wordt beschouwd. De Europese Unie en met name de 
Europese Commissie zijn op dit gebied niet bevoegd; daarom moet artikel 8 worden 
geschrapt. Ten tweede gaat het voorstel van de Commissie betreffende voorafgaande 
toestemming voor intramurale zorg in andere lidstaten veel verder dan de jurisprudentie van 
het Hof van Justitie; daarom moet ook dit deel van het voorstel worden verworpen.

Amendement 441
Iles Braghetto

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Intramurale en gespecialiseerde zorg Voorafgaande toestemming

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt erkend dat systemen van voorafgaande toestemming nuttig zijn 
voor de patiënt omdat zij hem duidelijkheid verschaffen over kwesties zoals de 
kostenvergoeding waarop zij recht hebben, de kosten die zij zelf zullen moeten betalen, de 
regelingen voor de nodige nazorg en wat er gebeurt als er iets misgaat. Deze overwegingen 
gelden zowel voor intramurale als voor andere zorg, net als kwesties in verband met de 
noodzaak voor beheerders van gezondheidsstelsels om diensten te plannen en de financiële 
middelen te beheren.
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Amendement 442
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Intramurale en gespecialiseerde zorg Gezondheidszorg

Or. pl

Amendement 443
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met het oog op de vergoeding van de 
kosten van in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg overeenkomstig deze 
richtlijn wordt onder “intramurale zorg” 
verstaan:

1. Met het oog op de vergoeding van de 
kosten van in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg overeenkomstig deze 
richtlijn wordt onder “intramurale en 
gespecialiseerde zorg” verstaan: 
gezondheidszorg als omschreven in de 
wetgeving van de lidstaat van aansluiting, 
waarvoor planning moet worden 
opgesteld omdat 
overnachtingsaccommodatie voor de 
patiënt voor ten minste één nacht, of 
gebruik van zeer gespecialiseerde en 
kostenintensieve medische infrastructuur of 
apparatuur nodig is, dan wel behandeling
waaraan voor de patiënt of de bevolking 
een bijzonder risico is verbonden.

a) gezondheidszorg waarvoor ten minste 
voor één nacht 
overnachtingsaccommodatie voor de 
patiënt nodig is;
(b) op een specifieke lijst opgenomen 
gezondheidszorg waarvoor geen 
overnachtingsaccommodatie voor de 
patiënt voor ten minste één nacht nodig is. 
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De lijst wordt beperkt tot: 
- gezondheidszorg waarvoor zeer 
gespecialiseerde en kostenintensieve 
medische infrastructuur of apparatuur 
vereist is; of 
- gezondheidszorg die behandelingen 
omvat waaraan een bijzonder risico voor 
de patiënt of voor de bevolking verbonden 
is.
2. De Commissie stelt deze lijst op en kan 
haar regelmatig bijwerken. Deze 
maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 19, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing."
3. De lidstaat van aansluiting mag voor de 
vergoeding door zijn 
socialezekerheidsstelsel van de kosten van 
in een andere lidstaat verleende intramurale 
zorg een systeem van voorafgaande 
toestemming hanteren als aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:

3. De lidstaat van aansluiting vraagt voor 
betaling of terugbetaling van de kosten 
van in een andere lidstaat verleende 
intramurale of gespecialiseerde zorg als 
omschreven door de lidstaat van 
aansluiting overeenkomstig het bepaalde 
in lid 1, voorafgaande toestemming.

a) als de gezondheidszorg op zijn 
grondgebied zou zijn verleend, zou zij 
door het socialezekerheidsstelsel van de 
lidstaat zijn vergoed; en 
(b) het systeem is bedoeld om de uitstroom 
van patiënten als gevolg van de toepassing 
van dit artikel aan te pakken en te 
voorkomen dat deze leidt, of 
waarschijnlijk zal leiden, tot ernstige 
aantasting van:
i) het financiële evenwicht van het 
socialezekerheidsstelsel van de lidstaat; 
en/of 
ii) de planning en rationalisering die in de 
ziekenhuissector plaatsvinden om 
overcapaciteit van ziekenhuizen, 
ongelijkheden bij de verlening van 
intramurale zorg en logistieke en 
financiële verspilling te voorkomen, de 
instandhouding van een evenwichtige en 
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voor eenieder toegankelijke verzorging 
door artsen en ziekenhuizen of de 
instandhouding van 
behandelingscapaciteit of medische 
deskundigheid op het grondgebied van de 
lidstaat.
4. Het systeem van voorafgaande 
toestemming is beperkt tot hetgeen 
noodzakelijk en evenredig is om dergelijke 
gevolgen te voorkomen, en vormt geen 
middel tot willekeurige discriminatie.

4. De weigering van voorafgaande 
toestemming is beperkt tot hetgeen 
noodzakelijk en evenredig is, en vormt 
geen middel tot willekeurige discriminatie.

4 bis. De toestemming die krachtens lid 1 
vereist is, mag worden geweigerd als 
vastgesteld wordt dat verplaatsing van de 
patiënt de gezondheidstoestand van de 
patiënt of de verlening van medische zorg 
in gevaar kan brengen. 

5. De lidstaat stelt alle relevante informatie 
over de krachtens lid 3 ingevoerde 
systemen van voorafgaande toestemming 
ter beschikking van het publiek.

5. De lidstaat stelt alle relevante informatie 
over de krachtens lid 3 ingevoerde 
systemen van voorafgaande toestemming 
ter beschikking van het publiek.

Or. fr

Motivering

Waar verschillen tussen de lidstaten op het punt van vergoeding van behandelingsvergoeding 
door de sociale zekerheidsstelsels in het oorspronkelijke voorstel werden erkend, lijkt het niet 
juist dat de lijst van intramurale behandelingen via de comitologieprocedure wordt 
vastgesteld, temeer omdat dit ingevolge het subsidiariteitsbeginsel tot de strikte bevoegdheid 
van de lidstaten behoort.  Maar er moeten wel gemeenschappelijke criteria worden 
omschreven. Het lijkt trouwens ook voor de patiënt beter wanneer de lidstaat van aansluiting 
kan bepalen van welke wetgeving hij gebruik kan maken.

Amendement 444
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met het oog op de vergoeding van de 
kosten van in een andere lidstaat 

1. Voor intramurale en hiermee 
gelijkgestelde zorg zijn de bepalingen van 
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verleende gezondheidszorg 
overeenkomstig deze richtlijn wordt onder 
“intramurale zorg” verstaan:

de Verordening (EEG) nr. 1408/71 van 
toepassing en zijn de bepalingen van 
artikel 6 niet van toepassing.  De lidstaten 
definiëren wat onder intramurale zorg 
wordt verstaan in het kader van deze 
richtlijn. 

a) gezondheidszorg waarvoor ten minste 
voor één nacht 
overnachtingsaccommodatie voor de 
patiënt nodig is;

De lidstaten stellen een lijst op van 
behandelingen waarvoor zeer 
gespecialiseerde en kostenintensieve 
medische infrastructuur of apparatuur 
vereist is of behandelingen waaraan een 
bijzonder risico voor de patiënt of voor de 
bevolking verbonden is en die daarom 
geassimileerd worden met intramurale 
zorg.

(b) op een specifieke lijst opgenomen
gezondheidszorg waarvoor geen 
overnachtingsaccommodatie voor de 
patiënt voor ten minste één nacht nodig is. 
De lijst wordt beperkt tot:
- gezondheidszorg waarvoor zeer 
gespecialiseerde en kostenintensieve 
medische infrastructuur of apparatuur 
vereist is; of 
- gezondheidszorg die behandelingen 
omvat waaraan een bijzonder risico voor 
de patiënt of voor de bevolking verbonden 
is.

Or. nl

Motivering

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 de procedure van de verordening, met voorafgaande 
toestemming, te behouden als enige mogelijkheid. Dit is conform de jurisprudentie van het 
Europees Hof, die welliswaar de 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 nog 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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Amendement 445
Åsa Westlund

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met het oog op de vergoeding van de 
kosten van in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg overeenkomstig deze 
richtlijn wordt onder “intramurale zorg” 
verstaan:

1. Met het oog op de vergoeding van de 
kosten van in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg overeenkomstig deze 
richtlijn wordt onder “intramurale zorg” 
verstaan geplande gespecialiseerde zorg 
die hoogwaardige medische en technische 
vakkundigheid vereist. Elke lidstaat beslist 
welke zorg beschouwd moet worden als 
gespecialiseerde zorg.

a) gezondheidszorg waarvoor ten minste 
voor één nacht 
overnachtingsaccommodatie voor de 
patiënt nodig is;

b) op een specifieke lijst opgenomen 
gezondheidszorg waarvoor geen 
overnachtingsaccommodatie voor de 
patiënt voor ten minste één nacht nodig is. 
De lijst wordt beperkt tot: 

- gezondheidszorg waarvoor zeer 
gespecialiseerde en kostenintensieve 
medische infrastructuur of apparatuur 
vereist is; of 

- gezondheidszorg die behandelingen 
omvat waaraan een bijzonder risico voor 
de patiënt of voor de bevolking verbonden 
is. 

Or. sv

Motivering

Het is belangrijk dat de definitie van intramurale zorg niet gebaseerd wordt op het criterium 
van ten minste één nacht overnachtingsaccomodatie in een ziekenhuis, daar dit een 
misleidende definitie zou zijn. De definitie moet worden gebaseerd op de vraag of er 
gespecialiseerde zorg nodig is die hoogwaardige medische en technische vakkundigheid 
vereist.
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Amendement 446
Christofer Fjellner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met het oog op de vergoeding van de 
kosten van in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg overeenkomstig deze 
richtlijn wordt onder “intramurale zorg” 
verstaan:

1. Met het oog op de vergoeding van de 
kosten van in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg overeenkomstig deze 
richtlijn wordt onder “intramurale zorg” 
verstaan:

a) gezondheidszorg waarvoor ten minste 
voor één nacht 
overnachtingsaccommodatie voor de 
patiënt nodig is;
b) op een specifieke lijst opgenomen 
gezondheidszorg waarvoor geen 
overnachtingsaccommodatie voor de 
patiënt voor ten minste één nacht nodig is. 
De lijst wordt beperkt tot: 
- gezondheidszorg waarvoor zeer 
gespecialiseerde en kostenintensieve 
medische infrastructuur of apparatuur 
vereist is; of 

- gezondheidszorg die zeer gespecialiseerd 
is en/of waarvoor kostenintensieve 
medische infrastructuur of apparatuur 
vereist is; of 

- gezondheidszorg die behandelingen 
omvat waaraan een bijzonder risico voor 
de patiënt of voor de bevolking verbonden 
is.

- gezondheidszorg die behandelingen 
omvat waaraan een bijzonder risico voor 
de patiënt of voor de bevolking verbonden 
is.

Or. sv

Motivering

Het criterium van één overnachting is achterhaald en kan de ontwikkelingen in de 
gezondheidssector belemmeren. Tevens is het een willekeurig criterium, aangezien er tussen 
en in landen verschillen zijn wat betreft de behandelingen waarvoor de patiënt een nacht in 
het ziekenhuis moet blijven. Het is ook moeilijk toe te passen. De definitie van intramurale 
zorg moet in plaats daarvan worden gebaseerd op het zeer gespecialiseerde en/of 
kostenintensieve karakter van dergelijke zorg, ongeacht of de patiënt al dan niet een nacht 
moet blijven.
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Amendement 447
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met het oog op de vergoeding van de 
kosten van in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg overeenkomstig deze 
richtlijn wordt onder “intramurale zorg” 
verstaan:

1. Met het oog op de vergoeding van de 
kosten van in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg overeenkomstig deze 
richtlijn geldt de gezondheidzorg die, 
volgens de bepalingen van de betrokken 
lidstaat van aansluiting die een efficiente, 
economische en universele medische zorg 
in die staat moeten waarborgen, voorwerp 
is van een daarop afgestemde zorg- en 
behoeftenplanning als intramurale en 
gespecialiseerde zorg. Naast 
behandelingen waarvoor ten minste voor 
één nacht overnachtingsaccommodatie 
voor de patiënt nodig is of zeer 
gespecialiseerde en kostenintensieve 
medische infrastructuur of apparatuur 
vereist is of waaraan een bijzonder risico 
voor de patiënt of voor de bevolking 
verbonden is, kan deze ook 
gezondheidszorg omvatten die volgens de 
zorgopvattingen van de betrokken lidstaat 
van aansluiting om andere redenen een 
geplande infrastructuur vereist. 

a) gezondheidszorg waarvoor ten minste 
voor één nacht 
overnachtingsaccommodatie voor de 
patiënt nodig is;
(b) op een specifieke lijst opgenomen 
gezondheidszorg waarvoor geen 
overnachtingsaccommodatie voor de 
patiënt voor ten minste één nacht nodig is. 
De lijst wordt beperkt tot:
- gezondheidszorg waarvoor zeer 
gespecialiseerde en kostenintensieve 
medische infrastructuur of apparatuur 
vereist is; of 

- gezondheidszorg die behandelingen 
omvat waaraan een bijzonder risico voor 
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de patiënt of voor de bevolking verbonden 
is.

Or. de

Motivering

De voorgestelde definitie van intramurale en gespecialiseerde zorg is te eng. In Duitsland zou 
de definitie niet gelden voor gedeeltelijk intramurale of ambulante ziekenhuisbehandelingen 
noch voor de behandeling van psychiatrische patiënten in dagklinieken.  De bevoegdheid om 
planmatige intramurale zorg te definiëren ligt uitsluitend bij de lidstaten.

Amendement 448
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met het oog op de vergoeding van de 
kosten van in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg overeenkomstig deze 
richtlijn wordt onder “intramurale zorg” 
verstaan:

1. Met het oog op de vergoeding van de 
kosten van in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg overeenkomstig deze 
richtlijn wordt onder “intramurale en 
gespecialiseerde zorg” verstaan: 
gezondheidszorg als omschreven in de 
wetgeving van de lidstaat van aansluiting, 
waarvoor planning nodig is omdat 
overnachtingsaccommodatie voor de 
patiënt voor ten minste één nacht, of 
gebruik van zeer gespecialiseerde en 
kostenintensieve medische infrastructuur of 
apparatuur nodig is, dan wel behandeling
waaraan voor de patiënt of de bevolking 
een specifiek risico is verbonden.

a) gezondheidszorg waarvoor ten minste 
voor één nacht 
overnachtingsaccommodatie voor de 
patiënt nodig is;

b) op een specifieke lijst opgenomen 
gezondheidszorg waarvoor geen 
overnachtingsaccommodatie voor de 
patiënt voor ten minste één nacht nodig is. 
De lijst wordt beperkt tot:
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- gezondheidszorg waarvoor zeer 
gespecialiseerde en kostenintensieve 
medische infrastructuur of apparatuur 
vereist is; of
- gezondheidszorg die behandelingen 
omvat waaraan een bijzonder risico voor 
de patiënt of voor de bevolking verbonden 
is. 

Or. es

Motivering

De definitie in het voorstel van de Commissie klopt niet met de hedendaagse realiteit of de 
voorwaarden waaronder tegenwoordig intramurale en gespecialiseerde zorg worden 
verleend.

Amendement 449
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met het oog op de vergoeding van de 
kosten van in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg overeenkomstig deze 
richtlijn wordt onder “intramurale zorg” 
verstaan:

1. Met het oog op de vergoeding van de
kosten van in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg overeenkomstig deze 
richtlijn wordt onder “intramurale zorg” 
verstaan:

a) gezondheidszorg waarvoor ten minste 
voor één nacht 
overnachtingsaccommodatie voor de 
patiënt nodig is;

a) gezondheidszorg die zeer 
gespecialiseerd is en/of waarvoor zeer 
gespecialiseerde en kostenintensieve 
medische infrastructuur of apparatuur 
vereist is;

b) op een specifieke lijst opgenomen 
gezondheidszorg waarvoor geen 
overnachtingsaccommodatie voor de 
patiënt voor ten minste één nacht nodig is. 
De lijst wordt beperkt tot: 

b) gezondheidszorg die behandelingen 
omvat waaraan een bijzonder risico voor 
de patiënt of voor de bevolking verbonden 
is, of

- gezondheidszorg waarvoor zeer 
gespecialiseerde en kostenintensieve 
medische infrastructuur of apparatuur 

c) andere soorten behandelingen die met 
het oog op de aard van de aandoening het 
beste verleend kunnen worden in een 
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vereist is; of ziekenhuis.
- gezondheidszorg die behandelingen 
omvat waaraan een bijzonder risico voor 
de patiënt of voor de bevolking verbonden 
is. 

Or. da

Amendement 450
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met het oog op de vergoeding van de 
kosten van in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg overeenkomstig deze 
richtlijn wordt onder “intramurale zorg” 
verstaan:

1. Met het oog op de vergoeding van de 
kosten van in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg overeenkomstig deze 
richtlijn wordt onder “intramurale zorg”
verstaan: gezondheidszorg als gedefinieerd 
op een lijst van de lidstaat van 
aansluiting, die beperkt is tot:

a) gezondheidszorg waarvoor ten minste 
voor één nacht 
overnachtingsaccommodatie voor de 
patiënt nodig is;

a) gezondheidszorg waarvoor ten minste 
voor één nacht 
overnachtingsaccommodatie voor de 
patiënt nodig is; of

(b) op een specifieke lijst opgenomen
gezondheidszorg waarvoor geen 
overnachtingsaccommodatie voor de 
patiënt voor ten minste één nacht nodig is.
De lijst wordt beperkt tot: 

(b) gezondheidszorg die zeer 
gespecialiseerd is en/of waarvoor zeer 
gespecialiseerde en kostenintensieve 
medische infrastructuur of apparatuur 
vereist is; of

- gezondheidszorg waarvoor zeer 
gespecialiseerde en kostenintensieve 
medische infrastructuur of apparatuur 
vereist is; of 

(b bis) gezondheidszorg die behandelingen 
omvat waaraan een bijzonder risico voor 
de patiënt of voor de bevolking verbonden 
is.

- gezondheidszorg die behandelingen 
omvat waaraan een bijzonder risico voor 
de patiënt of voor de bevolking verbonden 
is.

Or. en
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Motivering

Het feit dat er verschillen in rechten en klinische praktijken bestaan tussen de lidstaten 
betekent dat het bestaan van één enkele communautaire lijst van behandelingen waarvoor 
vooraf toestemming vereist kan worden, voor de patiënten alleen maar verwarrend werkt. 
Patiënten moeten een lijst kunnen raadplegen die de behandelingen vermeldt waarvoor 
volgens het nationaal systeem voorafgaande toestemming nodig is.

Amendement 451
Colm Burke

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met het oog op de vergoeding van de 
kosten van in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg overeenkomstig deze 
richtlijn wordt onder “intramurale zorg” 
verstaan:

1. Met het oog op de vergoeding van de 
kosten van in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg overeenkomstig deze 
richtlijn wordt de definitie van
“intramurale zorg” beperkt tot:

a) gezondheidszorg waarvoor ten minste 
voor één nacht 
overnachtingsaccommodatie voor de 
patiënt nodig is;

- gezondheidszorg waarvoor ten minste 
voor één nacht 
overnachtingsaccommodatie voor de 
patiënt nodig is of gezondheidszorg 
waarvoor zeer gespecialiseerde en 
kostenintensieve medische infrastructuur of 
apparatuur vereist is; of

(b) op een specifieke lijst opgenomen 
gezondheidszorg waarvoor geen 
overnachtingsaccommodatie voor de 
patiënt voor ten minste één nacht nodig is. 
De lijst wordt beperkt tot: 

- gezondheidszorg die behandelingen 
omvat waaraan een bijzonder risico voor 
de patiënt of voor de bevolking verbonden 
is.

- gezondheidszorg waarvoor zeer 
gespecialiseerde en kostenintensieve 
medische infrastructuur of apparatuur 
vereist is; of 

- gezondheidszorg die behandelingen 
omvat waaraan een bijzonder risico voor 
de patiënt of voor de bevolking verbonden 
is. 

Or. en
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Motivering

Met dit amendement wordt getracht het oorspronkelijke idee van de rapporteur aan te vullen 
met een definitie van intramurale zorg die algemeen aanvaard is als standaarddefinitie in de 
theorie over management in de volksgezondheid. 

Amendement 452
Niels Busk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met het oog op de vergoeding van de 
kosten van in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg overeenkomstig deze 
richtlijn wordt onder “intramurale zorg” 
verstaan:

1. Met het oog op de vergoeding van de 
kosten van in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg overeenkomstig deze 
richtlijn wordt onder “intramurale zorg” 
verstaan:

a) gezondheidszorg waarvoor ten minste 
voor één nacht 
overnachtingsaccommodatie voor de 
patiënt nodig is;

a) gezondheidszorg waarvoor ten minste 
voor één nacht 
overnachtingsaccommodatie voor de 
patiënt nodig is;

b) op een specifieke lijst opgenomen
gezondheidszorg waarvoor geen 
overnachtingsaccommodatie voor de 
patiënt voor ten minste één nacht nodig is. 
De lijst wordt beperkt tot:

b) gezondheidszorg waarvoor geen 
overnachtingsaccommodatie voor de 
patiënt voor ten minste één nacht nodig is 
maar die:

- gezondheidszorg waarvoor zeer 
gespecialiseerde en kostenintensieve 
medische infrastructuur of apparatuur 
vereist is; of 

- zeer gespecialiseerde en kostenintensieve 
medische infrastructuur of apparatuur 
vereist; of 

- gezondheidszorg die behandelingen 
omvat waaraan een bijzonder risico voor 
de patiënt of voor de bevolking verbonden 
is. 

- behandelingen omvat waaraan een 
bijzonder risico voor de patiënt of voor de 
bevolking verbonden is.

Or. da
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Amendement 453
Claude Turmes, Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met het oog op de vergoeding van de 
kosten van in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg overeenkomstig deze 
richtlijn wordt onder “intramurale zorg” 
verstaan: 

1. Met het oog op de vergoeding van de 
kosten van in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg overeenkomstig deze 
richtlijn omvatten intramurale zorg en 
gespecialiseerde zorg ten minste:

a) gezondheidszorg waarvoor ten minste 
voor één nacht 
overnachtingsaccommodatie voor de 
patiënt nodig is; 

a) gezondheidszorg waarvoor ten minste 
voor één nacht 
overnachtingsaccommodatie voor de 
patiënt nodig is;

(b) op een specifieke lijst opgenomen
gezondheidszorg waarvoor geen 
overnachtingsaccommodatie voor de 
patiënt voor ten minste één nacht nodig is.
De lijst wordt beperkt tot:

(b) gezondheidszorg waarvoor zeer 
gespecialiseerde en kostenintensieve 
medische infrastructuur of apparatuur 
vereist is; of gezondheidszorg die 
behandelingen omvat waaraan een 
bijzonder risico voor de patiënt of voor de 
bevolking verbonden is.

- gezondheidszorg waarvoor zeer 
gespecialiseerde en kostenintensieve 
medische infrastructuur of apparatuur 
vereist is; of

(b bis) gezondheidszorg die planning 
vereist om de universele toegang, de 
betaalbaarheid en gelijke toegankelijkheid 
op het hele grondgebied te handhaven, de 
kosten te beheersen en aanzienlijke 
verspilling van financiële, technische en 
menselijke middelen te voorkomen.

- gezondheidszorg die behandelingen 
omvat waaraan een bijzonder risico voor 
de patiënt of voor de bevolking verbonden 
is.

(b ter) gezondheidszorg voor chronische 
patiënten die zorg en/of geneesmiddelen 
nodig hebben die niet via de gebruikelijke 
distributiekanalen kunnen worden 
geleverd en niet door de patiënt zelf 
kunnen worden toegediend, zodat zij door 
ziekenhuisstructuren of gespecialiseerde 
structuren moeten worden toegediend of 
verstrekt.

Or. en
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Motivering

Met het oog op de consistentie met de titel van dit artikel wordt gespecialiseerde zorg ook 
inbegrepen.

In overeenstemming met de jurisprudentie van het EHvJ is het begrip intramurale zorg 
onlosmakelijk gekoppeld aan de noodzaak van planning.

Amendement 454
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – letter -a) bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) alle gezondheidszorg die geboden is 
bij een levensbedreigende toestand of een 
medisch voorspelbaar risico dat de 
gezondheid blijvende schade oploopt. 

Or. pl

Amendement 455
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) gezondheidszorg waarvoor ten minste 
voor één nacht 
overnachtingsaccommodatie voor de 
patiënt nodig is;

a) gezondheidszorg waarvoor ten minste 
voor één nacht 
overnachtingsaccommodatie voor de 
patiënt nodig is, of die als zodanig is 
gedefinieerd door de wetgeving van de 
lidstaat van aansluiting.

Or. en

Motivering

De definitie van de Commissie van intramurale zorg klopt niet met de realiteit van de 
dienstverlening in de praktijk, zoals ambulante chirurgie. Om deze realiteit recht te doen, 
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moet de definitie van intramurale zorg gebaseerd zijn op definities van de lidstaten van 
aansluiting. 

Amendement 456
Bill Newton Dunn

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Diagnostisch onderzoek, scans en 
röntgenfoto’s die normaliter worden 
uitgevoerd in het kader van een 
poliklinisch consult, worden beschouwd 
als extra-murale zorg indien het 
verkrijgen van een voorafgaande 
toestemming betekent dat de patiënt een 
extra grensoverschrijdend bezoek moet 
afleggen.

Or. en

Motivering

De patiënt kan niet van tevoren weten welk diagnostisch onderzoek de arts zal voorschrijven. 
De bestaande formulering houdt in dat de patiënt òf voorafgaande toestemming moet 
verkrijgen voor het consult en voor mogelijk dioagnostisch onderzoek òf moet betalen voor 
een nieuwe afspraak.

Amendement 457
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt deze lijst op en kan 
haar regelmatig bijwerken. Die 
maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 19, lid 3, 

Schrappen
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bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. de

Amendement 458
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt deze lijst op en kan 
haar regelmatig bijwerken. Die 
maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 19, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Schrappen

Or. nl

Motivering

Zie de motivering bij het AM op artikel 8, lid 1.

Amendement 459
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt deze lijst op en kan 
haar regelmatig bijwerken. Die 
maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 19, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 

Schrappen
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toetsing.

Or. en

Motivering

Dit amendement hangt samen met een voorgaand amendement op artikel 8, lid 1. Het feit dat 
er verschillen in rechten en klinische praktijken bestaan tussen de lidstaten betekent dat het 
bestaan van één enkele communautaire lijst van behandelingen waarvoor vooraf toestemming 
vereist kan worden, voor de patiënten alleen maar verwarrend werkt. Patiënten moeten een 
lijst kunnen raadplegen die de behandelingen vermeldt waarvoor volgens het nationale 
systeem voorafgaande toestemming nodig is.

Amendement 460
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt deze lijst op en kan 
haar regelmatig bijwerken. Die 
maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 19, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Schrappen.

Or. es

Motivering

Het voorstel voor een richtlijn maakt inbreuk op de bevoegdheden op het vlak van de 
organisatie van de gezondheidszorg die volgens artikel 152 van het EG-Verdrag is 
voorbehouden aan de lidstaten. Dit betekent een inbreuk op het subsidiariteitsbeginsel. 
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Amendement 461
Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt deze lijst op en kan 
haar regelmatig bijwerken. Die 
maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 19, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

2. De lidstaten stellen lijsten op en werken 
deze regelmatig bij.

Or. hu

Motivering

Het is belangrijk dat bij het opstellen van de lijsten de uiteenlopende opvattingen van de 
lidstaten aan bod komen; daarom bevelen wij aan dat deze taak in de eerste plaats wordt 
uitgevoerd door de lidstaten, en ten tweede door de Commissie, maar op verschillende wijzen 
al naargelang de verschillende lidstaten en rekening houdend met de aanbevelingen van de 
lidstaten.

Amendement 462
Åsa Westlund

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt deze lijst op en kan 
haar regelmatig bijwerken. Die 
maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 19, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

2. De lidstaat van aansluiting besluit 
welke type zorg wordt beschouwd als 
intramurale zorg, in overeenstemming 
met de criteria van lid 1 en stelt de 
Commissie in kennis van zijn besluit.

Or. sv
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Motivering

De lidstaten moeten hun eigen lijsten opstellen op basis van de criteria met betrekking tot de 
zorg die als intramurale zorg wordt beschouwd, en de Commissie daarvan in kennis stellen.  
Deze werkwijze komt overeen met de bevoegdheid van de lidstaten in de zorgsector en is ook 
beter uitvoerbaar dan het oorspronkelijke voorstel over een ‘communautaire lijst’.

Amendement 463
Claude Turmes, Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt deze lijst op en kan 
haar regelmatig bijwerken. Die 
maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden
vastgesteld volgens de in artikel 19, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

2. De bevoegde instanties van de lidstaat 
van aansluiting stellen een lijst op van 
behandelingen die als intramurale of 
gespecialiseerde zorg worden beschouwd 
en stellen de Commissie hiervan in 
kennis.

Or. en

Motivering

Aangezien de lidstaat van aansluiting verantwoordelijk is voor de vergoeding van de kosten 
van de zorg, is het aan die lidstaat om de lijst van intramurale en gespecialiseerde zorg op te 
stellen.

Amendement 464
Karin Jöns

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt deze lijst op en kan 
haar regelmatig bijwerken. Die 
maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 

2. De lidstaten stellen zelf een 
overeenkomstige nationale lijst op. Deze 
lijst wordt regelmatig bijgewerkt.
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wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 19, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. de

Amendement 465
Ria Oomen-Ruijten

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt deze lijst op en kan 
haar regelmatig bijwerken. Die 
maatregelen, die niet-essentiële onderdelen 
van deze richtlijn beogen te wijzigen door 
haar aan te vullen, worden vastgesteld 
volgens de in artikel 19, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

2. De Commissie stelt deze lijst op en kan 
haar regelmatig bijwerken. Die 
maatregelen, die niet-essentiële onderdelen 
van deze richtlijn beogen te wijzigen door 
haar aan te vullen, worden vastgesteld 
volgens de in artikel 19, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing. De 
Commissie houdt bij het opstellen van 
deze lijst rekening met de speciale positie 
van Europese referentienetwerken als 
bedoeld in artikel 15. 

Or. nl

Amendement 466
Frieda Brepoels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt deze lijst op en kan
haar regelmatig bijwerken. Die 
maatregelen, die niet-essentiële onderdelen 
van deze richtlijn beogen te wijzigen door 
haar aan te vullen, worden vastgesteld 
volgens de in artikel 19, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.

2. De Commissie stelt deze lijst op en 
werkt haar regelmatig bij. Die maatregelen, 
die niet-essentiële onderdelen van deze 
richtlijn beogen te wijzigen door haar aan 
te vullen, worden vastgesteld volgens de in 
artikel 19, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.
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Or. nl

Motivering

Het is nog niet duidelijk wanneer de 'specifieke lijst’ beschikbaar zal zijn en wanneer en hoe 
vaak deze wordt bijgewerkt. Het is uiterst belangrijk de lijst frequent bij te werken aangezien 
de technologische innovaties in de zorgsector in hoog tempo plaatsvinden. Indien de lijst niet 
regelmatig wordt bijgewerkt, is het mogelijk dat er een nieuwe, dure behandeling op de markt 
komt die onder de extramurale zorg valt, waarvoor geen voorafgaande toestemming nodig is. 
Als deze behandeling niet snel op de lijst wordt opgenomen, kan dit de financiële balans van 
de lidstaten ondergraven. (Study "Patient Mobility in the European Union" of the 
Parliament's Policy Department, blz. 22)

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Een lidstaat mag een patiënt in 
nood op zijn grondgebied geen zorg 
weigeren en moet de volledige kosten van
de behandeling dragen.

Or. it

Motivering

Het solidariteitsbeginsel impliceert dat patiënten in nood alle nodige zorg moeten krijgen.

Amendement 468
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – leden 3 - 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaat van aansluiting mag voor de 
vergoeding door zijn 
socialezekerheidsstelsel van de kosten van 

3. De lidstaat van aansluiting hanteert voor 
de vergoeding door zijn 
socialezekerheidsstelsel van de kosten van 
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in een andere lidstaat verleende intramurale 
zorg een systeem van voorafgaande 
toestemming hanteren als aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:

in een andere lidstaat verleende intramurale 
zorg een systeem van voorafgaande 
toestemming tenzij:

a) als de gezondheidszorg op zijn 
grondgebied zou zijn verleend, zou zij door 
het socialezekerheidsstelsel van de lidstaat 
zijn vergoed; en

a) de gezondheidszorg niet snel genoeg op 
zijn grondgebied worden verleend, 
vanwege extreem lange wachtlijsten; of

(b) het systeem is bedoeld om de uitstroom 
van patiënten als gevolg van de toepassing 
van dit artikel aan te pakken en te 
voorkomen dat deze leidt, of 
waarschijnlijk zal leiden, tot ernstige 
aantasting van:

a bis) grensoverschrijdende zorg de meest 
efficiënte manier is om de zorg voor de 
plaatselijke bevolking te organiseren, 
vooral in grensgebieden; of

i) het financiële evenwicht van het 
socialezekerheidsstelsel van de lidstaat; 
en/of

(a ter) het gaat om behandeling van 
zeldzame aandoeningen; of

ii) de planning en rationalisering die in de 
ziekenhuissector plaatsvinden om 
overcapaciteit van ziekenhuizen, 
ongelijkheden bij de verlening van 
intramurale zorg en logistieke en 
financiële verspilling te voorkomen, de 
instandhouding van een evenwichtige en 
voor eenieder toegankelijke verzorging 
door artsen en ziekenhuizen of de 
instandhouding van 
behandelingscapaciteit of medische 
deskundigheid op het grondgebied van de 
lidstaat.

(a quarter) de zorg wordt verleend op 
basis van contracten tussen 
ziektekostenverzekeraars en 
zorgaanbieders in het buitenland.

4. Het systeem van voorafgaande 
toestemming is beperkt tot hetgeen 
noodzakelijk en evenredig is om dergelijke 
gevolgen te voorkomen, en vormt geen 
middel tot willekeurige discriminatie.
5. De lidstaat stelt alle relevante 
informatie over de krachtens lid 3 
ingevoerde systemen van voorafgaande 
toestemming ter beschikking van het 
publiek.

5. De lidstaten stellen 
uitvoeringsmaatregelen vast waarin de 
bijzonderheden van lid 3 (a ter) en (a 
quater) worden vastgelegd, en delen deze 
mee aan de Commissie.

Or. nl
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Motivering

‘Voorafgaande toestemming’ moet de regel zijn. Grensoverschrijdende zorg moet echter 
vanzelfsprekend zijn en gemakkelijk uitvoerbaar als er sprake is van extreem lange 
wachtlijsten (‘niet tijdige behandeling’), patiënten in grensstreken en zorgverlening in het 
kader van afspraken. 

Amendement 469
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.  De lidstaat van aansluiting mag voor 
de vergoeding door zijn 
socialezekerheidsstelsel van de kosten van 
in een andere lidstaat verleende 
intramurale zorg een systeem van 
voorafgaande toestemming hanteren als 
aan de volgende voorwaarden wordt 
voldaan:

Schrappen

a) als de gezondheidszorg op zijn 
grondgebied zou zijn verleend, zou zij 
door het socialezekerheidsstelsel van de 
lidstaat zijn vergoed; en
(b) het systeem is bedoeld om de uitstroom 
van patiënten als gevolg van de toepassing 
van dit artikel aan te pakken en te 
voorkomen dat deze leidt, of 
waarschijnlijk zal leiden, tot ernstige 
aantasting van:
i) het financiële evenwicht van het 
socialezekerheidsstelsel van de lidstaat; 
en/of
ii) de planning en rationalisering die in de 
ziekenhuissector plaatsvinden om 
overcapaciteit van ziekenhuizen, 
ongelijkheden bij de verlening van 
intramurale zorg en logistieke en 
financiële verspilling te voorkomen, de 
instandhouding van een evenwichtige en 
voor eenieder toegankelijke verzorging 
door artsen en ziekenhuizen of de 
instandhouding van 
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behandelingscapaciteit of medische 
deskundigheid op het grondgebied van de 
lidstaat.

Or. nl

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op artikel 8, lid 1.

Amendement 470
Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaat van aansluiting mag voor de 
vergoeding door zijn 
socialezekerheidsstelsel van de kosten van 
in een andere lidstaat verleende intramurale 
zorg een systeem van voorafgaande 
toestemming hanteren als aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:

3. De lidstaat van aansluiting mag als 
voorwaarde voor de vergoeding van de 
kosten van in een andere lidstaat verleende 
intramurale of gespecialiseerde zorg, zoals 
gedefinieerd door de lidstaat zelf 
overeenkomstig lid 1,  voorafgaande 
toestemming verlangen.

a) als de gezondheidszorg op zijn 
grondgebied zou zijn verleend, zou zij 
door het socialezekerheidsstelsel van de 
lidstaat zijn vergoed; en
(b) het systeem is bedoeld om de uitstroom 
van patiënten als gevolg van de toepassing 
van dit artikel aan te pakken en te 
voorkomen dat deze leidt, of 
waarschijnlijk zal leiden, tot ernstige 
aantasting van:
i) het financiële evenwicht van het 
socialezekerheidsstelsel van de lidstaat; 
en/of
ii) de planning en rationalisering die in de 
ziekenhuissector plaatsvinden om 
overcapaciteit van ziekenhuizen, 
ongelijkheden bij de verlening van 
intramurale zorg en logistieke en 
financiële verspilling te voorkomen, de 
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instandhouding van een evenwichtige en 
voor eenieder toegankelijke verzorging 
door artsen en ziekenhuizen of de 
instandhouding van 
behandelingscapaciteit of medische 
deskundigheid op het grondgebied van de 
lidstaat.

Or. de

Motivering

In de voorgestelde richtlijn kan voor intramurale zorg alleen de voorwaarde van 
voorafgaande toestemming worden gesteld als uitdrukkelijk toegelicht wordt dat de eigen 
zorgstructuren van de lidstaat anders ondermijnd zouden worden. Maar zelfs zonder deze 
toelichting moet het aan de lidstaten worden overgelaten te beslissen voor welke zorgsectoren 
zij planning van de behoeften nodig achten en hoe zij deze willen waarborgen. 

Amendement 471
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaat van aansluiting mag voor de 
vergoeding door zijn 
socialezekerheidsstelsel van de kosten van 
in een andere lidstaat verleende intramurale 
zorg een systeem van voorafgaande 
toestemming hanteren als aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:

3. De lidstaat van aansluiting heeft de 
mogelijkheid voor de vergoeding door zijn 
socialezekerheidsstelsel van de kosten van 
in een andere lidstaat verleende intramurale 
en gespecialiseerde zorg een algemeen 
systeem van voorafgaande toestemming te
hanteren.

a) als de gezondheidszorg op zijn 
grondgebied zou zijn verleend, zou zij 
door het socialezekerheidsstelsel van de 
lidstaat zijn vergoed; en
(b) het systeem is bedoeld om de uitstroom 
van patiënten als gevolg van de toepassing 
van dit artikel aan te pakken en te 
voorkomen dat deze leidt, of 
waarschijnlijk zal leiden, tot ernstige 
aantasting van:
i) het financiële evenwicht van het 
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socialezekerheidsstelsel van de lidstaat; 
en/of 
ii) de planning en rationalisering die in de 
ziekenhuissector plaatsvinden om 
overcapaciteit van ziekenhuizen, 
ongelijkheden bij de verlening van 
intramurale zorg en logistieke en 
financiële verspilling te voorkomen, de 
instandhouding van een evenwichtige en 
voor eenieder toegankelijke verzorging 
door artsen en ziekenhuizen of de 
instandhouding van 
behandelingscapaciteit of medische 
deskundigheid op het grondgebied van de 
lidstaat. 

Or. en

Motivering

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.

Amendement 472
Iles Braghetto

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaat van aansluiting mag voor de 
vergoeding door zijn 
socialezekerheidsstelsel van de kosten van 
in een andere lidstaat verleende intramurale 
zorg een systeem van voorafgaande 

3. De lidstaat van aansluiting mag voor de 
vergoeding door zijn 
socialezekerheidsstelsel van de kosten van 
intramurale zorg en andere
gespecialiseerde zorg als gedefinieerd 
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toestemming hanteren als aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:

door elke afzonderlijke lidstaat.

a) als de gezondheidszorg op zijn 
grondgebied zou zijn verleend, zou zij 
door het socialezekerheidsstelsel van de 
lidstaat zijn vergoed; en
(b) het systeem is bedoeld om de uitstroom 
van patiënten als gevolg van de toepassing 
van dit artikel aan te pakken en te 
voorkomen dat deze leidt, of 
waarschijnlijk zal leiden, tot ernstige 
aantasting van:
i) het financiële evenwicht van het 
socialezekerheidsstelsel van de lidstaat; 
en/of
ii) de planning en rationalisering die in de 
ziekenhuissector plaatsvinden om 
overcapaciteit van ziekenhuizen, 
ongelijkheden bij de verlening van 
intramurale zorg en logistieke en 
financiële verspilling te voorkomen, de 
instandhouding van een evenwichtige en 
voor eenieder toegankelijke verzorging 
door artsen en ziekenhuizen of de 
instandhouding van 
behandelingscapaciteit of medische 
deskundigheid op het grondgebied van de 
lidstaat.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt erkend dat systemen van voorafgaande toestemming nuttig zijn 
voor de patiënt omdat zij hem duidelijkheid verschaffen over kwesties zoals de 
kostenvergoeding waarop zij recht hebben, de kosten die zij zelf zullen moeten dragen, de 
regelingen voor de nodige nazorg en wat er gebeurt als er iets misgaat. De lidstaten 
moetenkunnen bewsluiten onder welke omstandigheden het verplicht is voorafgaande 
toestemming te vragen voor zorg in het buitenland, mits de sytremen hiervoor beantwoorden 
aan criteria zoals transparantie en evenredigheid, zij eenvoudig en gemakkelijk bruikbaar 
zijn, en tijdig een verzoek afwerken.
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Amendement 473
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaat van aansluiting mag voor de 
vergoeding door zijn 
socialezekerheidsstelsel van de kosten van 
in een andere lidstaat verleende intramurale 
zorg een systeem van voorafgaande 
toestemming hanteren als aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:

3. De lidstaat van aansluiting mag de 
kosten van in een andere lidstaat verleende 
intramurale en specialistische zorg, als 
bedoeld in lid 1 (volgens de geldende 
definitie in de lidstaat van aansluiting) 
vergoeden, indien voorafgaande 
toestemming is verleend.

a) als de gezondheidszorg op zijn 
grondgebied zou zijn verleend, zou zij 
door het socialezekerheidsstelsel van de 
lidstaat zijn vergoed; en 
(b) het systeem is bedoeld om de uitstroom 
van patiënten als gevolg van de toepassing 
van dit artikel aan te pakken en te 
voorkomen dat deze leidt, of 
waarschijnlijk zal leiden, tot ernstige 
aantasting van:
i) het financiële evenwicht van het 
socialezekerheidsstelsel van de lidstaat; 
en/of 
ii) de planning en rationalisering die in de 
ziekenhuissector plaatsvinden om 
overcapaciteit van ziekenhuizen, 
ongelijkheden bij de verlening van 
intramurale zorg en logistieke en 
financiële verspilling te voorkomen, de
instandhouding van een evenwichtige en 
voor eenieder toegankelijke verzorging 
door artsen en ziekenhuizen of de 
instandhouding van 
behandelingscapaciteit of medische 
deskundigheid op het grondgebied van de 
lidstaat. 

Or. es
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Motivering

Voorafgaande toestemming kan weliswaar door het publiek gezien worden als een rem op het 
recht op grensoverschrijdende mobiliteit, maar betekent in feite een vorm van garantie. 

Als in plaats van de arts de individuele burger beslist wie de nodige zorg verstrekt, is er geen 
garantie dat de zorg voldoet aan de vereiste kwaliteits- en veiligheidsnormen. Besluitname 
hierover moet in handen van de arts blijven om onnodige behandeling te vermijden.

Amendement 474
Åsa Westlund

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaat van aansluiting mag voor de 
vergoeding door zijn 
socialezekerheidsstelsel van de kosten van 
in een andere lidstaat verleende intramurale 
zorg een systeem van voorafgaande 
toestemming hanteren als aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:

3. De lidstaat van aansluiting mag voor de 
vergoeding door zijn 
socialezekerheidsstelsel van de kosten van 
in een andere lidstaat verleende intramurale 
zorg een systeem van voorafgaande 
toestemming hanteren. 

a) als de gezondheidszorg op zijn 
grondgebied zou zijn verleend, zou zij 
door het socialezekerheidsstelsel van de 
lidstaat zijn vergoed; en 
b) het systeem is bedoeld om de uitstroom 
van patiënten als gevolg van de toepassing 
van dit artikel aan te pakken en te 
voorkomen dat deze leidt, of 
waarschijnlijk zal leiden, tot ernstige 
aantasting van:
i) het financiële evenwicht van het 
socialezekerheidsstelsel van de lidstaat; 
en/of
ii) de planning en rationalisering die in de 
ziekenhuissector plaatsvinden om 
overcapaciteit van ziekenhuizen, 
ongelijkheden bij de verlening van 
intramurale zorg en logistieke en 
financiële verspilling te voorkomen, de 
instandhouding van een evenwichtige en 
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voor eenieder toegankelijke verzorging 
door artsen en ziekenhuizen of de 
instandhouding van 
behandelingscapaciteit of medische 
deskundigheid op het grondgebied van de 
lidstaat.

Or. sv

Motivering

Besluiten over de gezondheidszorg moeten in de eerste plaats worden genomen door de 
lidstaat. Dit moet gelden voor alle mogelijke beslissingen met betrekking tot een systeem van 
voorafgaande toestemming.

Amendement 475
Niels Busk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaat van aansluiting mag voor de 
vergoeding door zijn 
socialezekerheidsstelsel van de kosten van 
in een andere lidstaat verleende intramurale 
zorg een systeem van voorafgaande 
toestemming hanteren als aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:

De lidstaat van aansluiting mag voor de 
vergoeding door zijn 
socialezekerheidsstelsel van de kosten van 
in een andere lidstaat verleende intramurale 
zorg een systeem van voorafgaande 
toestemming hanteren.

a) als de gezondheidszorg op zijn 
grondgebied zou zijn verleend, zou zij 
door het socialezekerheidsstelsel van de 
lidstaat zijn vergoed; en 
b) het systeem is bedoeld om de uitstroom 
van patiënten als gevolg van de toepassing 
van dit artikel aan te pakken en te 
voorkomen dat deze leidt, of 
waarschijnlijk zal leiden, tot ernstige 
aantasting van:
i) het financiële evenwicht van het 
socialezekerheidsstelsel van de lidstaat; 
en/of
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ii) de planning en rationalisering die in de 
ziekenhuissector plaatsvinden om 
overcapaciteit van ziekenhuizen, 
ongelijkheden bij de verlening van 
intramurale zorg en logistieke en 
financiële verspilling te voorkomen, de 
instandhouding van een evenwichtige en 
voor eenieder toegankelijke verzorging 
door artsen en ziekenhuizen of de 
instandhouding van 
behandelingscapaciteit of medische 
deskundigheid op het grondgebied van de 
lidstaat. 

Or. da

Motivering

De lidstaten moeten zelf de mogelijkheid hebben criteria vast te stellen voor voorafgaande 
toestemming en mogelijke gronden voor weigering van toestemming, mits de patiënt 
behandeling krijgt binnen een medisch verantwoorde termijn.

Amendement 476
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – leden 3 en 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaat van aansluiting mag voor de 
vergoeding door zijn 
socialezekerheidsstelsel van de kosten van 
in een andere lidstaat verleende intramurale 
zorg een systeem van voorafgaande 
toestemming hanteren als aan de 
volgende voorwaarden wordt voldaan:

3. De lidstaat van aansluiting mag de 
kosten van in een andere lidstaat verleende 
intramurale en gespecialiseerde zorg, als 
gedefinieerd door de lidstaat van 
aansluiting in overeenstemming met lid 1, 
vergoeden na voorafgaande toestemming. 
De lidstaat van aansluiting stelt van 
tevoren en op transparante wijze criteria 
voor weigering van de voorafgaande 
toestemming vast op basis van 
fundamentele overwegingen van 
algemeen belang. Voorafgaande 
toestemming mag worden geweigerd 
onder meer om deze volgende redenen:

a) als de gezondheidszorg op zijn i) de verzekeraar of verzekeringsagent 
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grondgebied zou zijn verleend, zou zij 
door het socialezekerheidsstelsel van de 
lidstaat zijn vergoed; en 

heeft geen bewijzen dat er een klinische 
noodzaak voor behandeling is;

(b) het systeem is bedoeld om de uitstroom 
van patiënten als gevolg van de toepassing 
van dit artikel aan te pakken en te 
voorkomen dat deze leidt, of 
waarschijnlijk zal leiden, tot ernstige 
aantasting van:

ii) de verzekeraar of verzekeringsagent 
heeft bepaald dat de patiënt geen recht 
heeft op de betreffende behandeling; 

i) het financiële evenwicht van het 
socialezekerheidsstelsel van de lidstaat; 
en/of 

iii) de verzekeraar of verzekeringsagent 
oordeelt dat er voor de patiënt of voor de 
volksgezondheid een klinisch risico 
bestaat als de patiënt naar het buitenland 
reist, of dat er geen adequate nazorg of 
controlefaciliteiten voor de betreffende 
behandeling zijn;

ii) de planning en rationalisering die in de 
ziekenhuissector plaatsvinden om 
overcapaciteit van ziekenhuizen, 
ongelijkheden bij de verlening van 
intramurale zorg en logistieke en 
financiële verspilling te voorkomen, de 
instandhouding van een evenwichtige en 
voor eenieder toegankelijke verzorging 
door artsen en ziekenhuizen of de 
instandhouding van 
behandelingscapaciteit of medische 
deskundigheid op het grondgebied van de 
lidstaat. 

(iv) wanneer de verzekeraar of 
verzekeringsagent over bewijzen beschikt 
dat de zorgverstrekker waar de patiënt 
voor behandeling heen wil, niet 
zorgvuldig werkt of zich schuldig maakt 
aan fraude.  

3 bis. Lidstaten mogen ook verzoeken 
afwijzen wanneer patiënten tijdig 
behandeling kunnen krijgen in de lidstaat 
van aansluiting en er bewijs is dat 
mobiliteit van patiënten de verstrekking 
van bepaalde behandelingen op nationaal 
of lokaal niveau aantast of kan aantasten.

Or. en

Motivering

Er moet duidelijk worden vastgesteld wanneer voorafgaande toestemming toegepast kan 
worden op behandelingen in een andere lidstaat en waarom voorafgaande toestemming niet 
wordt verleend. 
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Amendement 477
Claude Turmes, Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaat van aansluiting mag voor de 
vergoeding door zijn 
socialezekerheidsstelsel van de kosten van 
in een andere lidstaat verleende intramurale 
zorg een systeem van voorafgaande 
toestemming hanteren als aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:

3. De lidstaat van aansluiting mag voor de 
vergoeding door zijn 
socialezekerheidsstelsel van de kosten van 
in een andere lidstaat verleende intramurale 
en gespecialiseerde zorg voorafgaande 
toestemming verlangen:

a) als de gezondheidszorg op zijn 
grondgebied zou zijn verleend, zou zij 
door het socialezekerheidsstelsel van de 
lidstaat zijn vergoed; en
(b) het systeem is bedoeld om de uitstroom 
van patiënten als gevolg van de toepassing 
van dit artikel aan te pakken en te 
voorkomen dat deze leidt, of 
waarschijnlijk zal leiden, tot ernstige 
aantasting van:
i) het financiële evenwicht van het 
socialezekerheidsstelsel van de lidstaat; 
en/of

a) ter bescherming van het financiële 
evenwicht van het socialezekerheidsstelsel 
van de lidstaat; en/of

ii) de planning en rationalisering die in de 
ziekenhuissector plaatsvinden om 
overcapaciteit van ziekenhuizen, 
ongelijkheden bij de verlening van 
intramurale zorg en logistieke en 
financiële verspilling te voorkomen, de 
instandhouding van een evenwichtige en 
voor eenieder toegankelijke verzorging 
door artsen en ziekenhuizen of de 
instandhouding van 
behandelingscapaciteit of medische 
deskundigheid op het grondgebied van de 
lidstaat.

(b) ter bescherming van de planning en
rationalisering in de gezondheidszorg die 
nodig is om de universele toegang, de 
betaalbaarheid en gelijke toegankelijkheid 
op het hele grondgebied te handhaven, de 
kosten te beheersen en aanzienlijke 
verspilling van financiële, technische en 
menselijke middelen te voorkomen.

Or. en
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Motivering

Er moet voor gezorgd worden dat een systeem van voorafgaande toestemming met het oog op 
de waarborging van de financiële vergoeding van behandeling die in een andere lidstaaat 
wordt ontvangen altijd geldt, om wat voor zorg het ook gaat. Een systeem van voorafgaande 
toestemming met dit doel wordt genoemd in Verordeningen 1408/71 en 883/2004. Daarom is 
de formulering 'mag een systeem van voorafgaande toestemming hanteren' misleidend. Dit 
amendement is gebaseerd op de formulering van de arresten van het EHvJ.

Amendement 478
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaat van aansluiting mag voor de 
vergoeding door zijn 
socialezekerheidsstelsel van de kosten van 
in een andere lidstaat verleende intramurale 
zorg een systeem van voorafgaande
toestemming hanteren als aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan:

3. De lidstaat van aansluiting mag voor de 
vergoeding door zijn 
socialezekerheidsstelsel van de kosten van 
in een andere lidstaat verleende intramurale 
zorg een algemeen systeem van 
voorafgaande toestemming hanteren als 
aan de volgende voorwaarden wordt 
voldaan:

a) als de gezondheidszorg op zijn 
grondgebied zou zijn verleend, zou zij door 
het socialezekerheidsstelsel van de lidstaat 
zijn vergoed; en 

a) als de gezondheidszorg op zijn 
grondgebied zou zijn verleend, zou zij door 
het socialezekerheidsstelsel van de lidstaat 
zijn vergoed; en 

b) het systeem is bedoeld om de uitstroom 
van patiënten als gevolg van de toepassing 
van dit artikel aan te pakken en te 
voorkomen dat deze leidt, of waarschijnlijk 
zal leiden, tot ernstige aantasting van:

b) het systeem is bedoeld om de uitstroom 
van patiënten als gevolg van de toepassing 
van dit artikel aan te pakken en te 
voorkomen dat deze leidt, of waarschijnlijk 
zal leiden, tot aantasting van:

i) het financiële evenwicht van het 
socialezekerheidsstelsel van de lidstaat; 
en/of 

i) het financiële evenwicht van het 
socialezekerheidsstelsel van de lidstaat; 
en/of 

ii) de planning en rationalisering die in de 
ziekenhuissector plaatsvinden om 
overcapaciteit van ziekenhuizen, 
ongelijkheden bij de verlening van 
intramurale zorg en logistieke en financiële 
verspilling te voorkomen, de 
instandhouding van een evenwichtige en 
voor eenieder toegankelijke verzorging 
door artsen en ziekenhuizen of de 

ii) de planning en rationalisering die in de 
ziekenhuissector plaatsvinden om 
overcapaciteit van ziekenhuizen, 
ongelijkheden bij de verlening van 
intramurale zorg en logistieke en financiële 
verspilling te voorkomen, de 
instandhouding van een evenwichtige en 
voor eenieder toegankelijke verzorging 
door artsen en ziekenhuizen of de 
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instandhouding van behandelingscapaciteit 
of medische deskundigheid op het 
grondgebied van de lidstaat.

instandhouding van behandelingscapaciteit 
of medische deskundigheid op het 
grondgebied van de lidstaat.

Or. da

Amendement 479
Åsa Westlund

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3 – letter b bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) wanneer dit juist wordt geacht om 
verdere verspreiding van multiresistente 
bacterieën te voorkomen.

Or. sv

Amendement 480
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Deze richtlijn verplicht 
zorgaanbieders en/of zorgsystemen 
geenszins patiënten uit andere lidstaten 
voor geplande behandelingen te 
aanvaarden of voorrang te geven ten 
koste van andere patiënten met 
soortgelijke zorgbehoeften, die hierdoor 
bijvoorbeeld langer op een behandeling 
zouden moeten wachten.

Or. en

Motivering

Het gebruik van zorg in het buitenland door individuele patiënten kan de planning, 
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organisatie en betaalbaarheid van de zorgsystemen aantasten, niet alleen in de lidstaat van 
aansluiting maar ook in de lidstaat van behandeling, zodat lidstaten in staat moeten worden 
gesteld maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat de instroom van patiënten uit andere 
lidstaten niet ten koste gaat van andere patienten.

Amendement 481
Claude Turmes, Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Voorafgaande toestemming wordt in 
elk geval verleend wanneer de patiënt een 
medische behandeling nodig heeft die 
normaliter wordt verstrekt door het 
socialezekerheidstelsel in de lidstaat van 
aansluiting en de behandeling niet in de 
lidstaat van aansluiting kan worden 
verstrekt binnen een medisch 
verantwoorde termijn, als vastgesteld in 
Verordening 1408/71 en Verordening 
883/2004.

Or. en

Motivering

Er moet hier gewezen worden op de grenzen van de reikwijdte van dit artikel in verband met 
de toepassing van verordeningen 1408/71 en 883/2004.

Amendement 482
Claude Turmes, Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het systeem van voorafgaande 
toestemming is beperkt tot hetgeen 
noodzakelijk en evenredig is om dergelijke 
gevolgen te voorkomen, en vormt geen 

4. De eis van voorafgaande toestemming is 
beperkt tot hetgeen noodzakelijk en 
evenredig is om de lidstaat van 
aansluiting in staat te stellen op zijn 
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middel tot willekeurige discriminatie. grondgebied veilige en hoogwaardige 
gezondheidszorg te organiseren en te 
verstrekken overeenkomstig de beginselen 
van universele toegang, solidariteit, 
betaalbaarheid, gelijke toegankelijkheid 
op het hele grondgebied en democratische 
controle, en vormt geen middel tot 
willekeurige discriminatie.

Or. en

Motivering

Er moet voor gezorgd worden dat een systeem van voorafgaande toestemming met het oog op 
de waarborging van de financiële vergoeding van behandeling die in een andere lidstaaat 
wordt ontvangen altijd geldt, om wat voor zorg het ook gaat. Een systeem van voorafgaande 
toestemming met dit doel wordt genoemd in Verordeningen 1408/71 en 883/2004. Daarom is 
de formulering 'mag een systeem van voorafgaande toestemming hanteren' misleidend. Dit 
amendement is gebaseerd op de formulering van de arresten van het EHvJ.

Amendement 483
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het systeem van voorafgaande 
toestemming is beperkt tot hetgeen 
noodzakelijk en evenredig is om dergelijke 
gevolgen te voorkomen, en vormt geen 
middel tot willekeurige discriminatie.

4. Het systeem van voorafgaande 
toestemming mag geen aanleiding geven 
tot willekeurige discriminatie.

Or. en

Motivering

De woorden 'noodzakelijk' en 'evenredig' zijn juridisch niet duidelijk, en kunnen leiden tot 
nieuwe zaken voor het EHvJ.
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Amendement 484
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het systeem van voorafgaande 
toestemming is beperkt tot hetgeen 
noodzakelijk en evenredig is om dergelijke 
gevolgen te voorkomen, en vormt geen 
middel tot willekeurige discriminatie.

4. Het systeem van voorafgaande 
toestemming mag geen aanleiding geven 
tot willekeurige discriminatie.

Or. da

Amendement 485
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het systeem van voorafgaande 
toestemming is beperkt tot hetgeen 
noodzakelijk en evenredig is om dergelijke 
gevolgen te voorkomen, en vormt geen 
middel tot willekeurige discriminatie.

4. Het systeem van voorafgaande 
toestemming is beperkt tot hetgeen 
noodzakelijk en evenredig is en vormt geen 
middel tot willekeurige discriminatie.

Or. es

Motivering

Dit amendement is bedoeld om consistentie te verzekeren met het voorgaande amendement op 
hetzelfde lid.
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Amendement 486
Åsa Westlund

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het systeem van voorafgaande 
toestemming is beperkt tot hetgeen 
noodzakelijk en evenredig is om dergelijke 
gevolgen te voorkomen, en vormt geen 
middel tot willekeurige discriminatie.

4. Het systeem van voorafgaande 
toestemming is beperkt tot hetgeen 
noodzakelijk en evenredig is en vormt geen 
middel tot willekeurige discriminatie.

Or. sv

Amendement 487
Niels Busk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het systeem van voorafgaande 
toestemming is beperkt tot hetgeen 
noodzakelijk en evenredig is om dergelijke 
gevolgen te voorkomen, en vormt geen 
middel tot willekeurige discriminatie.

4. Het systeem van voorafgaande 
toestemming is beperkt tot hetgeen 
noodzakelijk en evenredig is en vormt geen 
middel tot willekeurige discriminatie.

Or. da

Amendement 488
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het systeem van voorafgaande 
toestemming is beperkt tot hetgeen 
noodzakelijk en evenredig is om dergelijke 
gevolgen te voorkomen, en vormt geen 

4. Het systeem van voorafgaande 
toestemming als bedoeld in lid 1 is beperkt 
tot hetgeen noodzakelijk en evenredig is 
om dergelijke gevolgen te voorkomen, en 
vormt geen middel tot willekeurige 
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middel tot willekeurige discriminatie. discriminatie.

Or. nl

Motivering

Zie de motivering bij het amendement op artikel 8, lid 1.

Amendement 489
Ria Oomen-Ruijten

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het systeem van voorafgaande 
toestemming is beperkt tot hetgeen 
noodzakelijk en evenredig is om dergelijke 
gevolgen te voorkomen, en vormt geen 
middel tot willekeurige discriminatie.

4. Het systeem van voorafgaande 
toestemming geldt onverminderd artikel 3, 
lid 2 en is beperkt tot hetgeen noodzakelijk 
en evenredig is om dergelijke gevolgen te 
voorkomen, en vormt geen middel tot 
willekeurig discriminatie.

Or. nl

Amendement 490
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het systeem van voorafgaande 
toestemming is beperkt tot hetgeen 
noodzakelijk en evenredig is om dergelijke 
gevolgen te voorkomen, en vormt geen 
middel tot willekeurige discriminatie.

4. Het systeem van voorafgaande 
toestemming is beperkt tot hetgeen 
noodzakelijk en evenredig is, is gebaseerd 
op eerlijke, duidelijke en transparante 
criteria, en vormt geen middel tot 
willekeurige discriminatie.

Or. en
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Motivering

Als lidstaten kiezen voor voorafgaande toestemming, moet deze gebaseerd zijn op eerlijke, 
duidelijke en transparante criteria. Het systeem moet functioneel en snel zijn en mag niet 
leiden tot overmatige wachttijden voor patiënten (niet tijdige behandeling). 

Amendement 491
Bill Newton Dunn

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het systeem van voorafgaande 
toestemming is beperkt tot hetgeen 
noodzakelijk en evenredig is om dergelijke 
gevolgen te voorkomen, en vormt geen 
middel tot willekeurige discriminatie.

4. Het systeem van voorafgaande 
toestemming is beperkt tot hetgeen 
noodzakelijk en evenredig is om dergelijke 
gevolgen te voorkomen, en vormt geen 
middel tot willekeurige discriminatie. Deze 
richtlijn gaat uit van het recht van de 
patiënt om grensoverschrijdende zorg te 
kiezen. De eis van voorafgaande 
toestemming geldt bij wijze van 
uitzondering en is niet de regel. Patiënten 
die overwegen voor zorg naar het 
buitenland te gaan, stellen hun nationaal 
orgaan voor gezondheidszorg in kennis in 
geval er beperkingen gelden. Het is hoogst 
onwaarschijnlijk dat individuele gevallen 
of een klein aantal patiënten dat voor zorg 
naar het buitenland gaat de werking van 
het nationale zorgstelsel of de 
financiering daarvan verstoren. De 
lidstaten publiceren hun criteria voor de 
vereiste voorafgaande toestemming en 
maken een duidelijk onderscheid tussen 
medische, administratieve en financiële 
factoren.

Or. en

Motivering

Voorgaande amendementen op de ontwerprichtlijn over voorafgaande toestemming komen 
voort uit bezorgdheid over de mogelijkheid dat de overheid alleen zou ingrijpen als er 
strategische belangen onder druk kwamen te staan, in plaats van een benadering per geval. 
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Daarnaast betekent een standaardprocedure voor voorafgaande toestemming bij
vergoedingen die beperkt zijn tot de kosten van door de overheid goedgekeurde behandeling, 
een extra en overbodige belasting van de middelen, en heeft mogelijk ook een schadelijk effect 
op patiënten. Voor de duidelijkheid voor patiënten stelt dit amendement een duidelijke 
minimum norm die overeenstemt met de belangrijkste waarborgen voor lidstaten. 

Amendement 492
John Bowis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het systeem van voorafgaande 
toestemming is beperkt tot hetgeen 
noodzakelijk en evenredig is om dergelijke 
gevolgen te voorkomen, en vormt geen 
middel tot willekeurige discriminatie.

4. Het systeem van voorafgaande 
toestemming is beperkt tot hetgeen 
noodzakelijk en evenredig is om dergelijke 
gevolgen te voorkomen, en vormt geen 
middel tot willekeurige discriminatie of 
belemmering voor het vrije verkeer van 
personen. Afhankelijk van de 
verwijzingprocedures in de lidstaat van 
aansluiting, moeten patiënten met een 
zeldzame ziekte het recht hebben zonder 
voorafgaande toestemming te kiezen waar 
zij zorg willen ontvangen.

Or. en

Amendement 493
Jules Maaten, Elizabeth Lynne

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Wanneer voorafgaande 
toestemming is gevraagd en verleend, 
zorgt de lidstaat van aansluiting ervoor 
dat de patiënt alleen die kosten vooraf 
moet betalen die anders vooraf betaald 
had moeten worden als de zorg was 
verstrekt binnen het zorgstelsel van de 
lidstaat van aansluiting. Voor alle andere 
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kosten streven de lidstaten naar 
rechtstreekse overmaking van betalingen 
tussen verzekeraars en zorgaanbieders.

Or. en

Amendement 494
Christofer Fjellner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Systemen voor voorafgaande 
toestemming, en elke beperking van de 
rechten van de patiënt op 
grensoverschrijdende zorg, mogen niet 
algemeen geldend zijn maar moeten in elk 
afzonderlijk geval van toepassing zijn op 
specifieke behandelingsmethoden.

Or. sv

Motivering

Om gemakkelijker vast te leggen welke voorafgaande toestemmingen overeenstemmen met 
artikel 8, lid 3 bis en of 8, lid 3 ter, moet gespecificeerd worden voor welke 
behandelingsmethoden voorafgaande toestemming vereist is. Dit vergroot de rechtszekerheid 
en vermindert de ruimte voor mogelijke verkeerde interpretaties. Het zijn in de eerste plaats 
de lidstaten die hier baat bij hebben, daar zij zo toekomstige juridische procedures vermijden 
en hun burgers duidelijker voorlichting kunnen geven.

Amendement 495
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaat stelt alle relevante informatie 
over de krachtens lid 3 ingevoerde 
systemen van voorafgaande toestemming 

5. De lidstaat van aansluiting stelt de lijst 
van ziekenhuizen en gespecialiseerde 
gezondheidsdiensten alsmede alle 
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ter beschikking van het publiek. relevante informatie over de krachtens lid 3 
ingevoerde systemen van voorafgaande 
toestemming ter beschikking van het 
publiek. 

Or. es

Amendement 496
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaat stelt alle relevante informatie 
over de krachtens lid 3 ingevoerde 
systemen van voorafgaande toestemming 
ter beschikking van het publiek. 

5. De lidstaat stelt alle relevante informatie 
over de krachtens lid 1 ingevoerde 
systemen van voorafgaande toestemming 
ter beschikking van het publiek. 

Or. nl

Motivering

 Zie de motivering bij het amendement op artikel 8, lid 1. 

Amendement 497
Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Indien volgens de nationale 
wetgeving van de lidstaat van aansluiting 
de vergoeding van de kosten van zorg is 
gekoppeld aan verzekerde patiënten die 
zorg gebruiken op de plaats van de door 
de overheid gefinancierde zorgaanbieder, 
is de lidstaat van aansluiting verplicht de 
kosten te vergoeden van de in de lidstaat 
van behandeling verstrekte zorg die de 
patiënt heeft gebruikt onder dezelfde 
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voorwaarden als verzekerde personen in 
de lidstaat van behandeling. 

Or. hu

Motivering

Verzekerde personen die zorg gebruiken in andere lidstaten kunnen van de lidstaat van 
aansluiting betaling opeisen voor zorg die verstrekt is door een particuliere zorgaanbieder in 
de lidstaat van behandeling, zelfs als zij niet gerechtigd zijn betaling voor die zorg te vragen 
in de lidstaat van aansluiting.

Amendement 498
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. In lidstaten met een algemeen 
openbaar systeem voor gezondheidszorg, 
wordt de vrijheid van keuze van de patiënt 
om gebruik te maken van dat systeem 
geregeld in het wetgevings- en 
procedurele kader van de lidstaat van 
behandeling, omdat verzekerd moet 
worden dat er geen positieve discriminatie 
plaatsvindt van patiënten uit andere 
lidstaten. 

Or. es

Motivering

Alle patiënten die behandeling ontvangen in dezelfde lidstaat moeten onder dezelfde rechten 
en hetzelfde wetskader vallen. 
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Amendement 499
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Bij een verzoek om toestemming van 
een verzekerde om gezondheidszorg in een 
andere lidstaat te verkrijgen gaat de 
lidstaat van aansluiting na of is voldaan 
aan de voorwaarden van Verordening 
(EG) nr.883/2004 en verleent, indien dit 
zo is, de voorafgaande toestemming 
overeenkomstig deze verordening.

Or. es

Motivering

Nieuw lid 5, in overeenstemming met het amendement dat lid 2 van dit artikel schrapt. Het 
voorstel voor een richtlijn is in strijd met de bestaande verordening over de coördinatie van 
socialezekerheidssystemen. De overlapping van de richtlijn en verordeningen leidt tot 
invoering van twee parallelle systemen voor grensoverschrijdende gezondheidszorg, waarvan 
de patiënt er naar believen een kan uitkiezen. Daarmee creëert het voorstel 
rechtsonzekerheid.

Amendement 500
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. De lidstaten specificeren van 
tevoren en op transparante wijze criteria 
voor weigering van de voorafgaande 
toestemming op basis van fundamentele 
overwegingen van algemeen belang.

Or. es
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Motivering

The proposal for a directive could create situations of inequitable treatment as between 
patients. Some Member States have organised their health services in such a way as not to 
recognise the right to reimbursement for healthcare that can be programmed outside those 
services. To introduce such a right for a minority could create inequalities affecting the great 
majority of patients. To extend it to all patients would mean having to reorganise Member 
States' health systems on bases very different from those which have characterised them 
historically. We are talking about something which is exclusively a competence of the 
Member States. 

Amendement 501
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 5 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 quater. De lidstaat kan in ieder geval 
voorafgaande toestemming weigeren 
indien dezelfde behandeling op zijn 
grondgebied kan worden verstrekt binnen 
een termijn die medisch verantwoord is, 
rekening houdend met de 
gezondheidstoestand van de patiënt van 
dat moment en het verwachte 
ziekteverloop. 

Or. es

Motivering

Nieuw lid 7 in verband met schrapping van lid 2. Voorgesteld wordt dat de nationale 
gezondheidsinstanties (via voorafgaande toestemming) ervoor moeten zorgen dat aan de 
burgers gezondheidszorg wordt verstrekt door gezondheidswerkers en in gezondheidscentra 
met een voldoende kwaliteits - en veiligheidsniveau. Beslissingen over behandelingen in 
andere lidstaten moeten in handen blijven van artsen uit de openbare gezondheidssector om 
onnodige behandeling te vermijden.
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Amendement 502
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Het systeem van voorafgaande 
toestemming is niet van toepassing op 
acute ziekten en noodsituaties waar 
onmiddellijk moet worden opgetreden. 
Daarnaast geldt het vereiste van 
voorafgaande toestemming evenmin voor 
de overbrenging van patiënten van het 
ene ziekenhuis naar een ander ziekenhuis 
in een andere lidstaat.

Or. de

Motivering

In acute gevallen werkt voorafgaande toestemming niet. Noodsituaties moeten apart worden 
behandeld, omdat in deze gevallen geen voorafgaande toestemming kan worden verkregen. 
Ook bij patiënten die in een ziekenhuis zijn opgenomen kan als regel niet worden gewacht tot 
de bekostiging rond is.

Amendement 503
Claude Turmes, Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaat van behandeling mag de 
nodige maatregelen treffen om de 
instroom van patiënten te regelen en te 
voorkomen dat deze leidt, of 
waarschijnlijk zal leiden, tot verstoring 
van de planning en rationalisering die in 
de ziekenhuissector plaatsvinden om 
overcapaciteit van ziekenhuizen, 
ongelijkheden bij de verlening van 
intramurale zorg en logistieke en 
financiële verspilling te voorkomen, en 
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een evenwichtige en voor eenieder 
toegankelijke verzorging door artsen en 
ziekenhuizen of de behandelingscapaciteit 
of medische deskundigheid op het 
grondgebied van de lidstaat in stand te 
houden. 
De lidstaat waar de behandeling 
plaatsvindt, discrimineert niet op grond 
van nationaliteit en zorgt ervoor dat de 
maatregelen die het vrije verkeer 
begrenzen, beperkt blijven tot wat 
noodzakelijk en evenredig is. 
De lidstaat waar de behandeling 
plaatsvindt, deelt deze maatregelen mee 
aan de Commissie.

Or. en

Motivering

Artikel 5 van de richtlijn legt de verantwoordelijkheden vast van lidstaten van behandeling in 
geval van grensoverschrijdende gezondheidszorg. De middelen voor de lidstaat van 
aansluiting om patiëntenstromen te controleren komen aan de orde in artikel 8. De richtlijn 
zwijgt echter over de mogelijkheden voor de lidstaat van behandeling om regulerend op te 
treden bij grote instromen van patiënten, die hun systeem voor gezondheidszorg kunnen 
ondermijnen, en over de mogelijkheden om hun verantwoordelijkheid uit te oefenen op het 
gebied van de gezondheidszorg.

Amendement 504
Jules Maaten

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Patiënten met zeldzame ziekten 
hebben geen voorafgaande toestemming 
nodig.

Or. en

Motivering

In een context van schaarse kennis en deskundigheid op nationaal niveau moeten patiënten 
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met een zeldzame ziekte, gediagnostiseerd of niet, het recht hebben om zonder voorafgaande 
toestemming grensoverschrijdende zorg te verkrijgen. Zij moeten ook het recht krijgen op 
volledige en rechtstreekse betaling van hun zorg, die vaak erg kostbaar is, door het land van 
herkomst aan het land van behandeling (zonder betalingen vooraf), zelfs en juist als de zorg 
die zij nodig hebben niet bestaat in hun land van aansluiting, daar dit vaak de reden is dat zij 
naar het buitenland gaan.

Amendement 505
Jules Maaten

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. Patiënten die op een wachtlijst staan 
voor medische behandeling in hun 
lidstaat van aansluiting en dringend 
behandeling nodig hebben, hoeven geen 
voorafgaande toestemming te vragen. 

Or. en

Motivering

Patiënten die op een wachtlijst staan in hun eigen land en dringend behandeling nodig 
hebben, moeten de mogelijkheid hebben om tijdige behandeling te verkrijgen in een andere 
lidstaat zonder dat zij voorafgaande toestemming moeten vragen. Zij moeten ook het recht 
hebben op volledige en rechtstreekse betaling van hun zorg, die vaak erg kostbaar is, door het 
land van herkomst aan het land van behandeling (zonder betalingen vooraf).

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis
Gespecialiseerde zorg in ziekenhuizen die 

medische topcentra zijn
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1. De Commissie en de lidstaten 
stimuleren ziekenhuizen die medische 
topcentra zijn hun activiteiten te 
coördineren, niet in het minst om een 
gegevensbank voor patiënten op te zetten 
met informatie over beschikbare 
behandelingen in deze centra, en helpen 
de netwerken op te zetten die nodig zijn 
voor professionele uitwisseling, 
uitwisseling van informatie, roterend 
gebruik van technologisch geavanceerde 
apparatuur, en uitwisseling van positieve 
praktijkvoorbeelden inzake de 
behandeling van patiënten. 
2. De lidstaten wijzen de nationale 
organen aan die de kenmerken van 
ziekten van patiënten moeten beoordelen 
en de noodzaak van gespecialiseerde zorg, 
en die lijsten samenstellen voor 
voorafgaande toestemming met het oog op 
behandelingen in de medische topcentra 
in een andere lidstaat dan het land waar 
de patiënt woonachtig is. Nationale 
organen werken nauw samen met 
eventuele regionale en plaatselijke 
organen. De lidstaat waar het betreffende 
medisch centrum is gevestigd zorgt 
daarna voor de middelen die nodig zijn 
voor de betaling van de behandeling 
waarvoor voorafgaande toestemming is 
verkregen.

Or. it

Motivering

De oprichting van ziekenhuizen die medischa topcentra zijn en de coördinatie van hun 
activiteiten moeten worden gereguleerd en gestimuleerd.
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Amendement 507
Jules Maaten

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis
Europese Ombudsman

Een Europese Ombudsman neemt de 
klachten van patiënten met betrekking tot 
voorafgaande toestemming, de kwaliteit 
van de behandeling en betalingen in 
behandeling.

Or. en

Motivering

Patiënten moeten het recht hebben op communaatair niveau te worden gehoord, als zij 
klachten hebben over belangrijke kwesties zoals voorafgaande toestemming, de kwaliteit van 
de behandeling en betalingen. 

Amendement 508
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaat van aansluiting waarborgt dat 
de administratieve procedures voor het 
gebruik van gezondheidszorg in een andere 
lidstaat waarvoor voorafgaande 
toestemming vereist is als bedoeld in 
artikel 8, lid 3, voor de vergoeding van de 
in een andere lidstaat gemaakte 
gezondheidszorgkosten, en de overige 
voorwaarden en formele eisen als bedoeld 
in artikel 6, lid 3, berusten op objectieve, 
niet-discriminerende en vooraf 
bekendgemaakte criteria, die noodzakelijk 
zijn en evenredig zijn met de beoogde 

1. De lidstaat van aansluiting waarborgt dat 
de administratieve procedures voor het 
gebruik van gezondheidszorg in een andere 
lidstaat waarvoor voorafgaande 
toestemming vereist is als bedoeld in 
artikel 8, lid 2, voor de vergoeding van de 
in een andere lidstaat gemaakte 
gezondheidszorgkosten, en de overige 
voorwaarden en formele eisen als bedoeld 
in artikel 6, lid 3, berusten op objectieve, 
niet-discriminerende en vooraf 
bekendgemaakte criteria, die noodzakelijk 
zijn en evenredig zijn met de beoogde 
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doelstelling. Wanneer aan de 
voorwaarden in artikel 22, lid 1, onder c), 
en lid 2 van Verordening (EEG) 
nr. 1408/71 wordt voldaan, wordt een 
verzekerde altijd toestemming verleend uit 
hoofde van de verordeningen betreffende 
de coördinatie van de 
socialezekerheidsregelingen als bedoeld in 
artikel 3, lid 1, onder f).

doelstelling. 

2. Dergelijke procedures zijn gemakkelijk 
toegankelijk en kunnen waarborgen dat de 
ingediende verzoeken binnen vooraf door
de lidstaten vastgestelde en 
bekendgemaakte termijnen objectief en 
onpartijdig behandeld worden.  

2. Dergelijke procedures zijn gemakkelijk 
toegankelijk en kunnen waarborgen dat de 
ingediende verzoeken binnen vooraf door 
de lidstaten vastgestelde en 
bekendgemaakte termijnen objectief en 
onpartijdig behandeld worden. 

3. De criteria voor weigering van de in 
artikel 8, lid 3, bedoelde voorafgaande 
toestemming worden door de lidstaten van 
tevoren en op transparante wijze 
vastgesteld.

3. De criteria voor weigering van de in 
artikel 8, lid 2, bedoelde voorafgaande 
toestemming worden door de lidstaten van 
tevoren en op transparante wijze 
vastgesteld.

4. De lidstaten houden bij de vaststelling 
van de termijnen waarbinnen verzoeken 
om gebruik van gezondheidszorg in een 
andere lidstaat moeten worden behandeld 
rekening met:

4. De lidstaten houden bij de vaststelling 
van de termijnen waarbinnen verzoeken 
om gebruik van gezondheidszorg in een 
andere lidstaat moeten worden behandeld, 
en bij behandeling van deze verzoeken,
rekening met:

a) de specifieke ziekte, a) de specifieke ziekte,
(b) de hoeveelheid pijn die de patiënt heeft, (b) de hoeveelheid pijn die de patiënt heeft,  

c) de aard van zijn handicap, en  c) de aard van zijn handicap, en  
d) de vraag of hij beroepswerkzaamheden 
kan verrichten.

d) de vraag of hij beroepswerkzaamheden 
kan verrichten.

5. De lidstaten waarborgen dat alle 
administratieve beslissingen over het 
gebruik van gezondheidszorg in een andere 
lidstaat bestuursrechtelijk getoetst kunnen 
worden en tevens in rechte kunnen worden 
betwist, waarbij ook tijdelijke maatregelen 
kunnen worden genomen.

5. De lidstaten waarborgen dat alle 
administratieve of medische beslissingen 
over het gebruik van gezondheidszorg in 
een andere lidstaat bestuursrechtelijk 
getoetst kunnen worden, eventueel aan de 
hand van een medisch advies, en tevens in 
rechte kunnen worden betwist, waarbij ook 
tijdelijke maatregelen kunnen worden 
genomen.

Or. fr
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Motivering

Hte principe van de voorrangsplaats van Verordening 1408/71 is vastgelegd in artikel 8, lid 
3. Er moet voor worden gezorgd dat dit artikel consistent is met de amendementen op artikel 
8.

De documenten op basis waarvan een bestuursrechtelijke toetsing kan plaatsvinden, moeten 
worden gespecificeerd.

Amendement 509
Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De lidstaat van aansluiting waarborgt 
dat de administratieve procedures voor het 
gebruik van gezondheidszorg in een 
andere lidstaat waarvoor voorafgaande 
toestemming vereist is als bedoeld in 
artikel 8, lid 3, voor de vergoeding van de 
in een andere lidstaat gemaakte 
gezondheidszorgkosten, en de overige 
voorwaarden en formele eisen als bedoeld 
in artikel 6, lid 3, berusten op objectieve, 
niet-discriminerende en vooraf 
bekendgemaakte criteria, die noodzakelijk 
zijn en evenredig zijn met de beoogde 
doelstelling. Wanneer aan de 
voorwaarden in artikel 22, lid 1, onder c), 
en lid 2 van Verordening (EEG) 
nr. 1408/71 wordt voldaan, wordt een 
verzekerde altijd toestemming verleend uit 
hoofde van de verordeningen betreffende 
de coördinatie van de 
socialezekerheidsregelingen als bedoeld in 
artikel 3, lid 1, onder f).

Schrappen

Or. hu

Motivering

De kwestie van een verbod op afwijzing van aanvragen voor toestemming is afdoende 
geregeld in genoemde artikelen van Verordening (EG) nr. 1408/71; een  uitvoerige regeling 
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hierover is overbodig en verhoogt in feite de onzekerheid rond twee afzonderlijke 
toestemmingsprocedures die de Commissie wil invoeren (een ontwerprichtlijn en 
verordeningen over coördinatie van sociale zekerheid). Artikel 3 moet de verhouding tussen 
beide instrumenten bepalen.

Amendement 510
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaat van aansluiting waarborgt dat 
de administratieve procedures voor het 
gebruik van gezondheidszorg in een andere 
lidstaat waarvoor voorafgaande 
toestemming vereist is als bedoeld in 
artikel 8, lid 3, voor de vergoeding van de 
in een andere lidstaat gemaakte 
gezondheidszorgkosten, en de overige 
voorwaarden en formele eisen als bedoeld 
in artikel 6, lid 3, berusten op objectieve, 
niet-discriminerende en vooraf 
bekendgemaakte criteria, die noodzakelijk 
zijn en evenredig zijn met de beoogde 
doelstelling. Wanneer aan de voorwaarden 
in artikel 22, lid 1, onder c), en lid 2 van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 wordt 
voldaan, wordt een verzekerde altijd 
toestemming verleend uit hoofde van de 
verordeningen betreffende de coördinatie 
van de socialezekerheidsregelingen als 
bedoeld in artikel 3, lid 1, onder f).

1. De lidstaat van aansluiting waarborgt dat 
de administratieve procedures voor het 
gebruik van gezondheidszorg in een andere 
lidstaat waarvoor voorafgaande 
toestemming vereist is als bedoeld in 
artikel 22, lid 1, onder c), en lid 2, van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71, voor de 
dekking van de in een andere lidstaat 
gemaakte gezondheidszorgkosten, en de 
overige voorwaarden en formele eisen als 
bedoeld in artikel 6, lid 1, berusten op 
objectieve, niet-discriminerende en vooraf 
bekendgemaakte criteria. Wanneer aan de 
voorwaarden in artikel 22, lid 1, onder c), 
en lid 2 van Verordening (EEG) 
nr. 1408/71 wordt voldaan, wordt een 
verzekerde altijd toestemming verleend uit 
hoofde van de verordeningen betreffende 
de coördinatie van de 
socialezekerheidsregelingen als bedoeld in 
artikel 3, lid 1, onder f).

Or. en

Motivering

Overeenkomstig artikel 152 van het EG-Verdrag zijn alleen de lidstaten bevoegd voor de 
organisatie en financiering van hun zorgstelsels; dit omvat ook hun bevoegdheid om systemen 
van voorafgaande toestemming voor intramurale zorg in het buitenland op te zetten met 
inachtneming van de rechtspraak van het Hof van Justitie. Ook hier gaat het voorstel van de 
Commissie betreffende systemen voor voorafgaande toestemming veel verder dan de 
rechtspraak van het Hof van Justitie; daarom moet ook dit worden verworpen.
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Amendement 511
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaat van aansluiting waarborgt dat 
de administratieve procedures voor het 
gebruik van gezondheidszorg in een andere 
lidstaat waarvoor voorafgaande 
toestemming vereist is als bedoeld in 
artikel 8, lid 3, voor de vergoeding van de 
in een andere lidstaat gemaakte 
gezondheidszorgkosten, en de overige 
voorwaarden en formele eisen als bedoeld 
in artikel 6, lid 3, berusten op objectieve, 
niet-discriminerende en vooraf 
bekendgemaakte criteria, die noodzakelijk 
zijn en evenredig zijn met de beoogde 
doelstelling. Wanneer aan de 
voorwaarden in artikel 22, lid 1, onder c), 
en lid 2 van Verordening (EEG) 
nr. 1408/71 wordt voldaan, wordt een 
verzekerde altijd toestemming verleend uit 
hoofde van de verordeningen betreffende 
de coördinatie van de 
socialezekerheidsregelingen als bedoeld in 
artikel 3, lid 1, onder f).

1. De lidstaat van aansluiting waarborgt dat 
de administratieve procedures voor het 
gebruik van gezondheidszorg in een andere 
lidstaat waarvoor voorafgaande 
toestemming vereist is als bedoeld in 
artikel 8, lid 2, en voor betaling van de in 
een andere lidstaat gemaakte 
gezondheidszorgkosten, berusten op 
objectieve, niet-discriminerende en vooraf 
bekendgemaakte criteria, die noodzakelijk 
zijn en evenredig zijn met de beoogde 
doelstelling. 

Or. es

Motivering

Dit amendement is bedoeld om meer rechtszekerheid te creëren met betrekking tot de 
verhouding tussen de richtlijn en de verordening.
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Amendement 512
Ria Oomen-Ruijten

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaat van aansluiting waarborgt dat 
de administratieve procedures voor het 
gebruik van gezondheidszorg in een andere 
lidstaat waarvoor voorafgaande 
toestemming vereist is als bedoeld in 
artikel 8, lid 3, voor de vergoeding van de 
in een andere lidstaat gemaakte 
gezondheidszorgkosten, en de overige 
voorwaarden en formele eisen als bedoeld 
in artikel 6, lid 3, berusten op objectieve, 
niet-discriminerende en vooraf 
bekendgemaakte criteria, die noodzakelijk 
zijn en evenredig zijn met de beoogde 
doelstelling. Wanneer aan de voorwaarden 
in artikel 22, lid 1, onder c), en lid 2 van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 wordt 
voldaan, wordt een verzekerde altijd 
toestemming verleend uit hoofde van de 
verordeningen betreffende de coördinatie 
van de socialezekerheidsregelingen als 
bedoeld in artikel 3, lid 1, onder f).

1. De lidstaat van aansluiting waarborgt dat 
de administratieve procedures voor het 
gebruik van gezondheidszorg in een andere 
lidstaat waarvoor voorafgaande 
toestemming vereist is als bedoeld in 
artikel 8, lid 3, voor de vergoeding van de 
in een andere lidstaat gemaakte 
gezondheidszorgkosten, en de overige 
voorwaarden en formele eisen als bedoeld 
in artikel 6, lid 3, berusten op objectieve, 
niet-discriminerende en vooraf 
bekendgemaakte criteria, die noodzakelijk 
zijn en evenredig zijn met de beoogde 
doelstelling. Tot de datum waarop 
Verordening (EG) nr. 883/2004 van 
toepassing wordt, geldt dat wanneer aan 
de voorwaarden in artikel 22, lid 1, onder 
c), en lid 2 van Verordening (EEG) nr. 
1408/71 wordt voldaan, een verzekerde 
altijd toestemming wordt verleend uit 
hoofde van de verordeningen betreffende 
de coördinatie van de 
socialezekerheidsregelingen als bedoeld in 
artikel 3, lid 1, onder f). Vanaf de datum 
waarop Verordening (EG) nr. 883/2004 
van toepassing wordt, geldt dat wanneer 
aan de voorwaarden in artikel 20 van 
Verordening (EG) nr. 883/2004 wordt 
voldaan, een verzekerde altijd 
toestemming wordt verleend uit hoofde 
van de verordeningen betreffende de 
coördinatie van de 
socialezekerheidsregelingen als bedoeld in 
artikel 3, lid 1, onder f).

Or. nl
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Amendement 513
Åsa Westlund

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten mogen de keuze van 
zorgaanbieders beperken of andere 
nationale planningsmaatregelen treffen, 
onder anderen met betrekking tot de 
voorwaarden, criteria en wettelijke en 
administratieve formele eisen, in verband 
met bijvoorbeeld de regels inzake het 
gebruik van overheidsmiddelen in de 
gezondheidszorg. Deze mogen ook op 
grensoverschrijdende extramurale zorg 
worden toegepast, mits de vrijheden van 
de interne markt worden geëerbiedigd en 
de beperkingen op de toegang tot 
extramurale gezondheidszorg in het 
buitenland noodzakelijk, evenredig en 
niet-discriminerend zijn.

Or. sv

Motivering

 Aangezien de gezondheidszorg onder de bevoegdheid van de lidstaten valt, is het belangrijk 
dat in de richtlijn hun recht wordt erkend om keuzes te maken met betrekking tot het soort 
zorg, in welke vorm deze zorg wordt verstrekt, en wat gefinancierd moet worden uit 
overheidsmiddelen. De regels moeten niet-discriminerend zijn en de criteria moeten duidelijk 
zijn en vooraf bekend worden gemaakt.

Amendement 514
Colm Burke

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Dergelijke procedures zijn gemakkelijk 
toegankelijk en kunnen waarborgen dat de 
ingediende verzoeken binnen vooraf door 

2. Dergelijke procedures zijn gemakkelijk 
toegankelijk en kunnen waarborgen dat de 
ingediende verzoeken binnen een termijn 
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de lidstaten vastgestelde en 
bekendgemaakte termijnen objectief en 
onpartijdig behandeld worden. 

van maximaal vijftien kalenderdagen
objectief en onpartijdig behandeld worden

Or. en

Motivering

Patiënten mogen niet geconfronteerd worden met extreem lange administratieve termijnen 
voor de behandeling van hun verzoek.  Daarom moet dit worden vermeden door invoering 
van een duidelijk vastgelegde termijn, die in het algemeen niet overschreden mag worden.

Amendement 515
John Bowis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Dergelijke procedures zijn gemakkelijk 
toegankelijk en kunnen waarborgen dat de 
ingediende verzoeken binnen vooraf door 
de lidstaten vastgestelde en 
bekendgemaakte termijnen objectief en 
onpartijdig behandeld worden.

2. Dergelijke procedures zijn gemakkelijk 
toegankelijk en kunnen waarborgen dat de 
ingediende verzoeken binnen redelijke, 
vooraf door de lidstaten vastgestelde en 
bekendgemaakte maximumtermijnen
objectief en onpartijdig behandeld worden. 
Bij behandeling van verzoeken wordt 
rekening gehouden met spoedeisende 
gevallen en individuele omstandigheden.

Or. en

Amendement 516
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Dergelijke procedures zijn gemakkelijk 
toegankelijk en kunnen waarborgen dat de 
ingediende verzoeken binnen vooraf door 
de lidstaten vastgestelde en 

2. Dergelijke procedures zijn gemakkelijk 
toegankelijk en kunnen waarborgen dat de 
ingediende verzoeken binnen maximale, 
vooraf door de lidstaten vastgestelde en 



AM\764106NL.doc 63/87 PE418.342v01-00

NL

bekendgemaakte termijnen objectief en 
onpartijdig behandeld worden. 

bekendgemaakte termijnen objectief en 
onpartijdig behandeld worden. Bij 
behandeling van verzoeken wordt 
rekening gehouden met het spoedeisende 
karakter en met individuele 
omstandigheden. 

Or. es

Motivering 

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

Amendement 517
Åsa Westlund

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Als bestaande regelgeving in een 
lidstaat bepaalt dat de overheid niet de 
zorg vergoedt van een particuliere 
zorgaanbieder van wie een deel van de 
activiteiten gefinancierd wordt via een 
particuliere verzekering, kan de lidstaat 
beschikken dat deze regelgeving ook van 
toepassing is op grensoverschrijdende 
zorg ten einde discriminatie te voorkomen 
van zorgaanbieders in de eigen lidstaat.

Or. sv

Motivering

 Aangezien de gezondheidszorg onder de bevoegdheid van de lidstaten valt, is het belangrijk 
dat in de richtlijn hun recht wordt erkend om keuzes te maken met betrekking tot het soort 
zorg, in welke vorm deze zorg wordt verstrekt, en wat gefinancierd moet worden uit 
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overheidsmiddelen. De regels moeten niet-discriminerend zijn en de criteria moeten duidelijk 
zijn en vooraf bekend worden gemaakt.

Amendement 518
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De criteria voor weigering van de in 
artikel 8, lid 3, bedoelde voorafgaande 
toestemming worden door de lidstaten van 
tevoren en op transparante wijze 
vastgesteld.

Schrappen

Or. de

Amendement 519
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De criteria voor weigering van de in 
artikel 8, lid 3, bedoelde voorafgaande 
toestemming worden door de lidstaten van 
tevoren en op transparante wijze 
vastgesteld.

Schrappen.

Or. es

Motivering

Dit lid is opgenomen in een amendement op artikel 8 (nieuw lid 5 bis), en moet derhalve hier 
worden geschrapt omdat het overbodig is.
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Amendement 520
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De criteria voor weigering van de in 
artikel 8, lid 3, bedoelde voorafgaande 
toestemming worden door de lidstaten van 
tevoren en op transparante wijze 
vastgesteld.

3. De criteria voor weigering van de in 
artikel 8, lid 3, bedoelde voorafgaande 
toestemming en/of uitzonderingen hierop
worden door de lidstaten van tevoren en op 
transparante wijze vastgesteld.

Or. nl

Amendement 521
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De criteria voor weigering van de in 
artikel 8, lid 3, bedoelde voorafgaande 
toestemming worden door de lidstaten van 
tevoren en op transparante wijze 
vastgesteld.

3. De criteria voor weigering van 
voorafgaande toestemming worden door de 
lidstaten van tevoren en op transparante 
wijze vastgesteld.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig artikel 152 van het EG-Verdrag zijn alleen de lidstaten bevoegd voor de 
organisatie en financiering van hun gezondheidszorgstelsels; dit omvat ook hun bevoegdheid 
om systemen van voorafgaande toestemming voor intramurale zorg in het buitenland op te 
zetten met inachtneming van de rechtspraak van het Hof van Justitie. Ook hier gaat het 
voorstel van de Commissie betreffende systemen voor voorafgaande toestemming veel verder 
dan de rechtspraak van het Hof van Justitie; daarom moet ook dit worden verworpen.



PE418.342v01-00 66/87 AM\764106NL.doc

NL

Amendement 522
Christofer Fjellner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De voorafgaande toestemming 
wordt in elk geval verleend als de 
betrokkene de desbetreffende behandeling 
niet in de lidstaat van aansluiting kan 
ontvangen binnen een termijn die, gelet 
op haar/zijn gezondheidstoestand van dat 
moment en het te verwachten 
ziekteverloop, medisch verantwoord is.

Or. en

Motivering

Het principe van ‘niet-tijdige behandeling’ moet worden opgenomen in de richtlijn, daar het 
een essentieel onderdeel is van de jurisprudentie. Het principe moet worden geformuleerd in 
overeenstemming met Verordening 883/2004 (artikel 20, lid 2), dat wil zeggen dat 
voorafgaande toestemming moet worden verleend als er niet tijdig een behandeling kan 
worden gegeven. Toepassing van dezelfde criteria voor de richtlijn als voor de verordening 
vereenvoudigt de coördinatie en uitvoering van beide systemen en vergroot de 
rechtszekerheid.

Amendement 523
John Bowis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten kunnen de patiënten 
een vrijwillig systeem van voorafgaande 
toestemming aanbieden waarbij de 
patiënt, in ruil voor deze toestemming, een 
voucher krijgt waarop het maximale 
vergoedbare bedrag is vermeld. De patiënt 
kan deze voucher meenemen naar het 
ziekenhuis waar hij/zij wordt behandeld 
en de kosten worden dan rechtstreeks 
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door de lidstaat van aansluiting vergoed.

Or. en

Amendement 524
Riitta Myller

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten kunnen patiënten een 
vrijwillig systeem van voorafgaande 
toestemming aanbieden waarbij de 
patiënt, in ruil voor deze toestemming, een 
voucher krijgt waarop de behandelingen 
die voor vergoeding in aanmerking komen 
en de feitelijke kosten van deze 
behandelingen zijn vermeld. De voucher 
kan in het ziekenhuis van behandeling 
worden ingeleverd, en de kosten worden 
later rechtstreeks door de lidstaat van 
aansluiting vergoed.

Or. fi

Amendement 525
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaat van aansluiting zorgt 
ervoor dat patiënten die voorafgaande 
toestemming hebben verkregen voor zorg 
in het buitenland, alleen voorafgaande of 
bijkomende betalingen aan het zorgstelsel 
en /of de zorgaanbieders in de lidstaat van 
behandeling hoeven te betalen voor zover 
dit in de lidstaat van aansluiting ook 
vereist is.
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Or. en

Motivering

De lidstaten zijn verplicht mobiliteit van de patiënt te bevorderen in passende gevallen en te 
zorgen voor gelijke toegang tot zorg in het buitenland. Daarom moeten zij ook praktische 
barrières slechten die patiënten belemmeren zorg in het buitenland te gebruiken, zoals 
betalingen vooraf of bijbetalingen die moeten worden gedaan aan de zorgstelsels of 
zorgaanbieders in de lidstaat van behandeling. 

Amendement 526
Åsa Westlund

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten kunnen patiënten een 
vrijwillig systeem van voorafgaande 
toestemming aanbieden in het kader 
waarvan de lidstaat van aansluiting de 
zorgaanbieder in de andere lidstaat 
rechtstreeks betaalt.

Or. sv

Motivering

De vraag of patiënten zorg in een andere lidstaat moeten kunnen gebruiken mag nooit 
afhankelijk zijn van hun vermogen de kosten zelf te betalen. Daarom moet er een systeem 
worden ingevoerd van rechtstreekse betalingen tussen lidstaten en zorgaanbieders.

Amendement 527
John Bowis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten houden bij de vaststelling 
van de termijnen waarbinnen verzoeken 

Schrappen



AM\764106NL.doc 69/87 PE418.342v01-00

NL

om gebruik van gezondheidszorg in een 
andere lidstaat moeten worden behandeld 
rekening met:
a) de specifieke ziekte,
(b) de hoeveelheid pijn die de patiënt 
heeft,
c) de aard van zijn handicap, en
d) de vraag of hij beroepswerkzaamheden 
kan verrichten.

Or. en

Amendement 528
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten houden bij de vaststelling 
van de termijnen waarbinnen verzoeken 
om gebruik van gezondheidszorg in een 
andere lidstaat moeten worden behandeld 
rekening met:

Schrappen

a) de specifieke ziekte,
(b) de hoeveelheid pijn die de patiënt 
heeft,
c)de aard van zijn handicap, en
d) de vraag of hij beroepswerkzaamheden 
kan verrichten.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten houden bij de vaststelling 
van de termijnen waarbinnen verzoeken 
om gebruik van gezondheidszorg in een 
andere lidstaat moeten worden behandeld 
rekening met:

Schrappen.

a) de specifieke ziekte, 

(b) de hoeveelheid pijn die de patiënt heeft, 

c) de aard van zijn handicap, en 

d) de vraag of hij beroepswerkzaamheden 
kan verrichten.

Or. es

Motivering

Overeenstemming met het amendement op artikel 9, lid 2.

Amendement 530
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten houden bij de vaststelling 
van de termijnen waarbinnen verzoeken 
om gebruik van gezondheidszorg in een 
andere lidstaat moeten worden behandeld 
rekening met:

4. De lidstaten houden bij de vaststelling 
van de termijnen waarbinnen verzoeken 
om gebruik van gezondheidszorg in een 
andere lidstaat moeten worden behandeld, 
in overeenstemming met het principe van 
gelijke toegang voor eenieder op zijn 
beurt en naar gelang de behoefte,
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rekening met: 

Or. da

Motivering

Verduidelijkt moet worden dat het fundamentele principe van zorg voor iedereen op zijn beurt 
en al naargelang de behoefte moet worden toegepast, in overeenstemming met het 
amendement op artikel 1.

Amendement 531
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten houden bij de vaststelling 
van de termijnen waarbinnen verzoeken 
om gebruik van gezondheidszorg in een 
andere lidstaat moeten worden behandeld 
rekening met:

4. De lidstaten houden bij de vaststelling 
van de termijnen waarbinnen verzoeken 
om gebruik van gezondheidszorg in een 
andere lidstaat moeten worden behandeld, 
en bij behandeling van deze verzoeken,
rekening met:

Or. fr

Amendement 532
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten houden bij de vaststelling 
van de termijnen waarbinnen verzoeken 
om gebruik van gezondheidszorg in een 
andere lidstaat moeten worden behandeld 
rekening met:

4. De lidstaten houden bij de vaststelling 
van de termijnen waarbinnen verzoeken 
om gebruik van gezondheidszorg in een 
andere lidstaat moeten worden behandeld 
rekening met de volgende punten en 
stellen criteria vast aan de hand waarvan 
zij deze beoordelen:
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Or. en

Motivering

Bij de beoordeling van de ziekte, de pijn die de patiënt heeft, de aard van de handicap en het 
vermogen om een beroepsactiviteit uit te oefenen, moeten de lidstaten voor zover mogelijk de 
termijn vast stellen op basis van criteria die van tevoren bekend zijn bij de patiënten.

Amendement 533
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de specifieke ziekte, a) de specifieke ziekte en sociale 
omstandigheden,

Or. nl

Amendement 534
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4 – letter a bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) het spoedeisende karakter van de 
behandeling,

Or. en

Motivering

Veel ziektes kunnen zonder pijn verlopen, maar moeten toch snel behandeld worden.
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Amendement 535
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4 – letter a bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) de mogelijkheid om de behandeling 
uit te voeren in het land waar de patiënt 
woonachtig is zonder dat hij/zij hiervan 
schade ondervindt, 

Or. pl

Motivering

Elke lidstaat moet in de eerste plaats ervoor zorgen dat behandeling op het eigen 
grondgebied wordt aangeboden, maar moet tevens in alle gevallen zorgen voor informatie 
over beschikkingen en de manier waarop hiertegen in beroep kan worden gegaan.

Amendement 536
Iles Braghetto

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4 – letter d bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) de officiële erkenning van de 
zorgaanbieder.

Or. it

Motivering

De erkenning is een van de belangrijkste punten om in aanmerking te nemen bij patiënten die 
zorg willen gebruiken van gespecialiseerde aanbieders buiten hun land van aansluiting.
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Amendement 537
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4 – alinea 2 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten verstrekken in alle gevallen 
informatie over de rechtsmiddelen om 
beroep aan te tekenen tegen besluiten.

Or. pl

Motivering

Elke lidstaat moet in de eerste plaats ervoor zorgen dat behandeling op het eigen 
grondgebied wordt aangeboden, maar moet tevens in alle gevallen zorgen voor informatie 
over beschikkingen en de manier waarop hiertegen in beroep kan worden gegaan.

Amendement 538
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Gezien de problemen die bepaalde 
publieke zorgstelsels hebben bij het 
vaststellen van de exacte kosten van alle 
vormen van dienstverlening en 
behandeling, wordt voorzien in een 
periode van vier jaar, vanaf de datum van 
goedkeuring van deze richtlijn, om de 
kosten te evalueren en het totaal van 
aangeboden diensten te vergelijken, 
waarbij naar behoren rekening wordt 
gehouden met de substantiële verschillen 
die tussen de lidstaten bestaan. 

Or. es
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Motivering

In de talloze lidstaten die over een gratis, algemeen toegankelijk zorgstelsel beschikken 
(artsen inbegrepen), moet de overheid een parallel systeem creëren voor de ontvangst van 
middelen.

Amendement 539
Claude Turmes, Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Systemen voor het aanvragen van 
voorafgaande toestemming moeten 
beschikbaar zijn op het adequate niveau 
voor de uitvoering van de 
gezondheidszorg van de lidstaat en moet 
toegankelijk en transparant zijn voor de 
patiënt. De voorschriften voor het 
aanvragen en weigeren van voorafgaande 
toestemming moeten vóór het indienen 
van een aanvraag beschikbaar zijn, zodat 
de aanvraag op eerlijke en transparante 
wijze kan worden gedaan.

Or. en

Motivering

De toegankelijkheid van systemen voor voorafgaande toestemming moet worden 
gewaarborgd.
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Amendement 540
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten waarborgen dat alle 
administratieve beslissingen over het 
gebruik van gezondheidszorg in een andere 
lidstaat bestuursrechtelijk getoetst kunnen 
worden en tevens in rechte kunnen worden 
betwist, waarbij ook tijdelijke maatregelen 
kunnen worden genomen.

5. De lidstaten waarborgen dat alle 
administratieve of medische beslissingen 
over het gebruik van gezondheidszorg in 
een andere lidstaat per geval medisch of 
bestuursrechtelijk getoetst kunnen worden, 
en tevens in rechte kunnen worden betwist, 
waarbij ook tijdelijke maatregelen kunnen 
worden genomen. 

Or. fr

Amendement 541
Maria Berger

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten waarborgen dat alle 
administratieve beslissingen over het 
gebruik van gezondheidszorg in een andere 
lidstaat bestuursrechtelijk getoetst kunnen 
worden en tevens in rechte kunnen worden 
betwist, waarbij ook tijdelijke maatregelen 
kunnen worden genomen.

5. De lidstaten waarborgen dat alle 
administratieve beslissingen over het 
gebruik van gezondheidszorg in een andere 
lidstaat, en met name weigering van de in 
artikel 8, lid 3 bedoelde voorafgaande 
toestemming bestuursrechtelijk getoetst 
kunnen worden en tevens in rechte kunnen 
worden betwist, waarbij ook tijdelijke 
maatregelen kunnen worden genomen.

Or. de
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Amendement 542
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten waarborgen dat alle 
administratieve beslissingen over het 
gebruik van gezondheidszorg in een andere 
lidstaat bestuursrechtelijk getoetst kunnen 
worden en tevens in rechte kunnen worden 
betwist, waarbij ook tijdelijke maatregelen 
kunnen worden genomen.

5. De lidstaten waarborgen dat alle 
administratieve beslissingen over het 
gebruik van gezondheidszorg in een andere 
lidstaat bestuursrechtelijk getoetst kunnen 
worden en tevens in rechte kunnen worden 
betwist, waarbij ook tijdelijke maatregelen 
kunnen worden genomen. Zij faciliteren de 
ontwikkeling van internationale 
arbitrageregelingen voor het beslechten 
van geschillen als gevolg van 
grensoverschrijdende gezondheidszorg.

Or. es

Motivering

Voorgesteld wordt een lid toe te voegen – oorspronkelijk artikel 12, lid 2, sub d) – vanwege 
het feit dat een dergelijke maatregel een zaak voor de lidstaten is en niet voor de nationale 
contactpunten voor grensoverschrijdende gezondheidszorg.

Amendement 543
Bill Newton Dunn

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Ongeacht het gekozen systeem moet 
de beroepsprocedure aan haar doel 
beantwoorden en voor eenieder 
toegankelijk zijn, d.w.z. open, snel, 
goedkoop, onafhankelijk en te gebruiken 
door een zieke of gewonde patiënt wiens 
eerste taal niet noodzakelijkerwijs die van 
de betrokken lidstaat is. Criteria voor 
besluiten over beroepsprocedures moeten 
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openbaar worden gemaakt.

Or. en

Motivering

Sommige bestaande beroepsprocedures zijn omslachtig, bijvoorbeeld in het Verenigd 
Koninkrijk is de enige officiële weg voor een beroep een ‘Judicial Review’, die traag, 
kostbaar en ingewikkeld is. Ten behoeve van de duidelijkheid voor patiënten stelt dit 
amendement een duidelijke minimumnorm die overeenstemt met de belangrijkste waarborgen 
voor lidstaten. 

Amendement 544
Cristiana Muscardini, Antonio Mussa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaten stimuleren maatregelen 
en projecten die beogen te realiseren dat 
taalkundige hulp en voorlichting over 
behandelingen aan patiënten worden 
verstrekt als zij in het ziekenhuis zijn.

Or. it

Motivering

Het is belangrijk voor patiënten om meer over hun behandeling te begrijpen, zodat zij op 
basis van kennis kunnen instemmen met behandelingen die worden toegepast.

Amendement 545
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaat van aansluiting waarborgt dat 
mechanismen zijn ingesteld om patiënten 

1. De lidstaat van aansluiting waarborgt dat 
mechanismen zijn ingesteld om patiënten 
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op verzoek informatie te geven over het 
ontvangen van gezondheidszorg in een 
andere lidstaat en de voorwaarden die 
daarop van toepassing zijn, onder meer in 
geval van schade als gevolg van in een 
andere lidstaat ontvangen 
gezondheidszorg.

op verzoek informatie te geven over het 
ontvangen van gezondheidszorg in een 
andere lidstaat. De informatie zal met 
name bestaan uit:

• een lijst van medische behandelingen die 
door het gezondheidsstelsel van de lidstaat 
van aansluiting worden vergoed, en de 
bijbehorende bedragen die worden 
terugbetaald of vergoed;
• de kwaliteits- en veiligheidsnormen die 
in de lidstaat van behandeling gelden;
• de beschikbaarheid, de prijzen, de 
kwaliteitscertificaten en de inherente 
risico's van de te verstrekken 
behandelingen, benevens informatie 
omtrent de verzekering of andere 
persoonlijke of collectieve bescherming 
tegen beroepsaansprakelijkheid van de 
gezondheidswerkers in de lidstaat van 
behandeling;
• de lijst van zorgaanbieders die door de 
bevoegde instanties in de lidstaat van 
behandeling worden erkend;
• de rechten van patiënten, de procedures 
voor toegang tot die rechten en de 
systemen voor beroep en genoegdoening 
bij inbreuk op die rechten;
• de voorwaarden die daarop van 
toepassing zijn, onder meer in geval van 
schade als gevolg van in een andere lidstaat 
ontvangen gezondheidszorg.

De lidstaten zorgen ervoor dat deze 
informatie aan 
volksgezondheidsoverwegingen 
beantwoorden en onpartijdig, 
vergelijkbaar, objectief en volledig zijn.

2. De in lid 1 bedoelde informatie wordt, 
ook met elektronische middelen, 
gemakkelijk toegankelijk gemaakt en 
betreft onder meer de rechten van 
patiënten, de procedures voor de toegang 

2. De in lid 1 bedoelde informatie wordt, 
ook met elektronische middelen, 
gemakkelijk toegankelijk gemaakt en 
ingezameld volgens het in artikel 13 
bedoelde samenwerkingsmechanisme. 
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tot die rechten en de rechtsmiddelen 
waarover de patiënt beschikt als dergelijke 
rechten hem worden onthouden.
3. De Commissie kan volgens de in 
artikel 19, lid 2, bedoelde procedure een 
communautaire standaardindeling voor de 
in lid 1 bedoelde voorafgaande informatie 
ontwikkelen.

3. De Commissie kan volgens de in 
artikel 19, lid 2, bedoelde procedure een 
communautaire standaardindeling voor de 
in lid 1 bedoelde voorafgaande informatie 
ontwikkelen.

Or. fr

Motivering

De richtlijn moet aangeven welke informatie minimaal moet worden verstrekt aan patiënten 
die voor medische zorg naar het buitenland gaan, om te zorgen voor een optimale veiligheid 
voor de patiënt. Daarom moeten de principes die gelden voor informatie over zorg worden 
herhaald.

Amendement 546
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaat van aansluiting waarborgt dat 
mechanismen zijn ingesteld om patiënten 
op verzoek informatie te geven over het 
ontvangen van gezondheidszorg in een 
andere lidstaat en de voorwaarden die 
daarop van toepassing zijn, onder meer in 
geval van schade als gevolg van in een 
andere lidstaat ontvangen 
gezondheidszorg.

1. De lidstaat van aansluiting waarborgt dat 
er mechanismen zijn ingesteld om 
patiënten op verzoek informatie te geven 
over gezondheidszorg in een andere 
lidstaat, met inbegrip van informatie over
de bepaling van de rechten van de patiënt, 
de procedures voor de toegang tot die 
rechten en de rechtsmiddelen waarover de 
patiënt beschikt als dergelijke rechten 
hem worden onthouden, en de 
voorwaarden die daarop van toepassing 
zijn, onder meer in geval van schade als 
gevolg van in een andere lidstaat 
ontvangen gezondheidszorg. De lidstaten 
moeten de betrokkenen raadplegen om 
ervoor te zorgen dat de informatie 
duidelijk en toegankelijk is.

Or. en
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Motivering

Dit amendement beoogt de duidelijkheid te vergroten door samenvoeging van leden 1 en 2.  
Tevens is het belangrijk dat patiëntenorganisaties en andere betrokkenen worden 
geraadpleegd om ervoor te zorgen dat de informatie begrijpelijk is.

Amendement 547
Claude Turmes, Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaat van aansluiting waarborgt dat 
mechanismen zijn ingesteld om patiënten 
op verzoek informatie te geven over het 
ontvangen van gezondheidszorg in een 
andere lidstaat en de voorwaarden die 
daarop van toepassing zijn, onder meer in 
geval van schade als gevolg van in een 
andere lidstaat ontvangen 
gezondheidszorg.

1. De lidstaat van aansluiting waarborgt dat 
mechanismen zijn ingesteld om patiënten 
op verzoek informatie te geven over het 
ontvangen van gezondheidszorg in een 
andere lidstaat. In de voorlichting over 
grensoverschrijdende zorg wordt een 
duidelijk onderscheid gemaakt tussen de 
rechten die patiënten hebben op grond 
van deze richtlijn en de rechten op grond 
van de verordeningen betreffende de 
coördinatie van de 
socialezekerheidsregelingen als bedoeld in 
artikel 3, lid 1, onder f).

Or. en

Motivering

 Als de patiënt uit vrije wil heeft gekozen voor een behandeling in een andere lidstaat, liggen 
de rechten met betrekking tot schadevergoeding, nazorg etc anders dan de rechten krachtens 
de verordening betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsregelingen, aangezien de 
besluitnameprocedure verschillend is. Het is van essentieel belang dat potentiële patiënten 
duidelijk geïnformeerd zijn over de verschillende elementen inzake verantwoordelijkheid en 
risico.
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Amendement 548
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaat van aansluiting waarborgt dat 
mechanismen zijn ingesteld om patiënten 
op verzoek informatie te geven over het 
ontvangen van gezondheidszorg in een 
andere lidstaat en de voorwaarden die 
daarop van toepassing zijn, onder meer in 
geval van schade als gevolg van in een 
andere lidstaat ontvangen 
gezondheidszorg.

1. De lidstaat van aansluiting waarborgt dat 
mechanismen zijn ingesteld om patiënten 
op verzoek informatie te geven over de 
verstrekking van gezondheidszorg aan 
ingezetenen van een andere lidstaat en de 
voorwaarden die daarop van toepassing 
zijn, onder meer in geval van schade als 
gevolg van in de eigen lidstaat ontvangen 
gezondheidszorg.

Or. es

Motivering

Dit artikel zou lidstaten verplichten tot het verstrekken van informatie die in bezit is van 
andere lidstaten, en daarmee een buitensporige belasting zijn voor de eerste. Daarnaast moet 
dergelijke informatie, wil zij nuttig zijn voor het publiek, voortdurend worden bijgewerkt, en 
dit is niet uitvoerbaar. Het moet voldoende zijn als elke lidstaat de verantwoordelijkheid 
neemt voor het verstrekken van informatie over de zorg die op het eigen grondgebied wordt 
aangeboden.

Amendement 549
Frieda Brepoels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaat van aansluiting waarborgt dat 
mechanismen zijn ingesteld om patiënten 
op verzoek informatie te geven over het 
ontvangen van gezondheidszorg in een 
andere lidstaat en de voorwaarden die 
daarop van toepassing zijn, onder meer in 
geval van schade als gevolg van in een 
andere lidstaat ontvangen 

1. De lidstaat van aansluiting waarborgt dat 
mechanismen zijn ingesteld om patiënten 
op verzoek informatie te geven over het 
ontvangen van gezondheidszorg in een 
andere lidstaat en de voorwaarden die 
daarop van toepassing zijn, onder meer in 
geval van schade als gevolg van in een 
andere lidstaat ontvangen 
gezondheidszorg. De lidstaten zorgen 
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gezondheidszorg. ervoor dat deze informatie onafhankelijk, 
volledig en objectief is. 

Or. en

Motivering

Patiënten hebben het recht op informatie van hoge kwaliteit om een keuze te kunnen maken 
die gebaseerd is op kennis van zaken. 

Amendement 550
Ria Oomen-Ruijten

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaat van aansluiting waarborgt dat 
mechanismen zijn ingesteld om patiënten 
op verzoek informatie te geven over het 
ontvangen van gezondheidszorg in een 
andere lidstaat en de voorwaarden die 
daarop van toepassing zijn, onder meer in 
geval van schade als gevolg van in een 
andere lidstaat ontvangen 
gezondheidszorg.

1. De lidstaat van aansluiting waarborgt dat 
mechanismen zijn ingesteld om patiënten 
op verzoek informatie te geven over het 
ontvangen van gezondheidszorg in een 
andere lidstaat en de voorwaarden die 
daarop van toepassing zijn, onder meer in 
geval van schade als gevolg van in een 
andere lidstaat ontvangen 
gezondheidszorg. In de voorlichting over 
grensoverschrijdende zorg wordt een 
duidelijk onderscheid gemaakt tussen de 
rechten die patiënten hebben op grond 
van deze richtlijn en de rechten op grond 
van de verordeningen betreffende de 
coördinatie van de 
socialezekerheidsregelingen als bedoeld in 
artikel 3, lid 1, onder f).

Or. nl
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Amendement 551
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaat van aansluiting waarborgt dat 
mechanismen zijn ingesteld om patiënten 
op verzoek informatie te geven over het 
ontvangen van gezondheidszorg in een 
andere lidstaat en de voorwaarden die 
daarop van toepassing zijn, onder meer in 
geval van schade als gevolg van in een 
andere lidstaat ontvangen 
gezondheidszorg.

1. De lidstaat van aansluiting waarborgt dat 
mechanismen zijn ingesteld om patiënten 
op verzoek informatie te geven over het 
ontvangen van gezondheidszorg in een 
andere lidstaat en de voorwaarden die 
daarop van toepassing zijn, onder meer in 
geval van schade als gevolg van in een 
andere lidstaat ontvangen 
gezondheidszorg. Patiëntenorganisaties 
kunnen betrokken worden bij de 
samenwerking met bevoegde nationale 
instanties in het kader van de verstrekking 
en verspreiding van voorlichting voor 
patiënten.

Or. en

Motivering

Patiëntenorganisaties zijn een waardevol hulpmiddel voor ondersteuning van de nationale 
bevoegde instanties bij de verstrekking en verspreiding van voorlichting voor patiënten.

Amendement 552
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde informatie wordt, 
ook met elektronische middelen, 
gemakkelijk toegankelijk gemaakt en 
betreft onder meer de rechten van 
patiënten, de procedures voor de toegang 
tot die rechten en de rechtsmiddelen 
waarover de patiënt beschikt als dergelijke 

Schrappen
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rechten hem worden onthouden.

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt verband met een voorgaand amendement op artikel 10, lid 1, waar 
twee leden zijn samengevoegd terwille van de duidelijkheid.

Amendement 553
Evangelia Tzampazi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde informatie wordt, 
ook met elektronische middelen, 
gemakkelijk toegankelijk gemaakt en 
betreft onder meer de rechten van 
patiënten, de procedures voor de toegang 
tot die rechten en de rechtsmiddelen 
waarover de patiënt beschikt als dergelijke 
rechten hem worden onthouden.

2. De in lid 1 bedoelde informatie wordt, 
ook met elektronische middelen, 
gemakkelijk toegankelijk gemaakt, en 
bekend worden gemaakt in vormen die 
toegankelijk zijn voor mensen met een 
handicap, en betreft onder meer de rechten 
van patiënten, de procedures voor de 
toegang tot die rechten en de 
rechtsmiddelen waarover de patiënt 
beschikt als dergelijke rechten hem worden 
onthouden.

Or. en

Motivering

Alle informatie moet toegankelijk zijn voor mensen met een handicap zodat zij hun rechten 
kunnen uitoefenen.
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Amendement 554
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan volgens de in 
artikel 19, lid 2, bedoelde procedure een 
communautaire standaardindeling voor 
de in lid 1 bedoelde voorafgaande 
informatie ontwikkelen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Informatie over grensoverschrijdende gezondheidszorg moet rekening houden met de 
verschillen in beheer en organisatie van zorgstelsels in de verschillende lidstaten. Een 
standaardvorm voor de hele Gemeenschap kan derhalve contraproductief werken. 

Amendement 555
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan volgens de in 
artikel 19, lid 2, bedoelde procedure een 
communautaire standaardindeling voor de 
in lid 1 bedoelde voorafgaande informatie 
ontwikkelen.

3. De lidstaten kunnen, met de hulp van 
de Commissie, volgens de in artikel 19, lid 
2, bedoelde procedure een communautaire 
standaardindeling voor de in lid 1 bedoelde 
voorafgaande informatie ontwikkelen.

Or. es

Motivering

Een standaardvorm voor de hele Gemeenschap voor dit sooort informatie is geen zaak van de 
Commissie maar moet het resultaat zijn van een overeenkomst tussen de lidstaten, met de 
mogelijkheid van ondersteuning door de Commissie.
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Amendement 556
Cristiana Muscardini, Antonio Mussa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie ziet toe op de 
uitvoering van deze richtlijn en steunt 
activiteiten met het oog op de coördinatie 
en verspreiding van kwalitatief hoge 
normen voor de gezondheidszorg.

Or. it

Motivering

De coördinatie moet in heel Europa worden geïntensiveerd om de Europese patiënten meer 
mogelijkheden te bieden om behandeling van hoge kwalitateit te ontvangen.
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