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Ändringsförslag 440
Kartika Tamara Liotard

Förslag till direktiv
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8 utgår
Sjukhusvård och specialistvård

1. För kostnadsersättning för vård i en 
annan medlemsstat enligt detta direktiv 
avses med sjukhusvård
a) sådan hälso- och sjukvård som kräver 
att patienten läggs in minst en natt,
b) hälso- och sjukvård som upptas i en 
särskild förteckning och som inte kräver 
att patienten läggs in minst en natt.
Denna förteckning ska endast innehålla

 sådan hälso- och sjukvård som kräver 
högt specialiserad och kostnadsintensiv 
medicinsk infrastruktur eller utrustning, 
eller

 hälso- och sjukvård som innebär 
behandlingar som utgör en särskild risk 
för patienten eller allmänheten.
2. Förteckningen ska sammanställas och 
kan regelbundet uppdateras av 
kommissionen. Sådana åtgärder, som 
syftar till att ändra icke väsentliga delar 
av detta direktiv genom komplettering, ska 
antas enligt det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 19.3.
3. Medlemsstaterna där vårdmottagaren
är sjukförsäkrad får införa ett system med 
förhandstillstånd för ersättning genom 
sina socialförsäkringssystem av 
kostnaderna för sjukhusvård som ges i en 
annan medlemsstat när följande villkor är 
uppfyllda:
a) Om vården har getts på medlemsstatens 
territorium skulle den ha ersatts av 
medlemsstatens socialförsäkringssystem.
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b) Syftet med systemet är att hindra 
utflödet av patienter till följd av 
genomförandet av denna artikel och 
hindra det från att allvarligt försvaga eller 
sannolikt allvarligt försvaga
i) den ekonomiska balansen i 
medlemsstatens systemen för social 
trygghet, och/eller
ii) planering och rationaliseringar som 
gjorts inom sjukhussektorn för att 
undvika överkapacitet på sjukhusen, 
obalans i utbudet av sjukhusvård och 
slöseri med logistiska och ekonomiska 
resurser, tillhandahållande av en 
balanserad hälso- och sjukvård tillgänglig 
för alla eller upprätthållande av 
vårdkapacitet eller medicinsk kompetens i 
den berörda medlemsstaten.
4. Systemet med förhandstillstånd ska 
begränsas till vad som är nödvändigt och 
proportionellt för att undvika sådana 
effekter och får inte utgöra ett medel för 
godtycklig diskriminering.
5. Den berörda medlemsstaten ska ge 
allmänheten tillgång till all relevant 
information om de system med 
förhandstillstånd som införts i enlighet 
med punkt 3.

Or. en

Motivering

Enligt artikel 152 i EG-fördraget är det bara medlemsstaterna själva som är behöriga att 
bestämma om hur deras system för hälso- och sjukvård ska organiseras och finansieras och 
hit hör också att de har behörighet att definiera vad som ska räknas som sjukhusvård. 
Europeiska unionen och framför allt kommissionen har ingen behörighet här, varför artikel 8 
måste utgå. Dessutom går kommissionens förslag om förhandstillstånd för sjukhusvård i en 
annan medlemsstat långt utöver vad EG-domstolen fastställt i sin rättspraxis och måste likaså 
avvisas.
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Ändringsförslag 441
Iles Braghetto

Förslag till direktiv
Artikel 8 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sjukhusvård och specialistvård Förhandstillstånd

Or. en

Motivering

Här erkänns det att systemen med förhandstillstånd är bra för patienterna, eftersom de får 
klarhet i fråga om vilka ersättningar de har rätt till och vilka kostnader de får lov att stå för 
själva samt hur eventuell eftervård ska ordnas och vad som kommer att hända om något går 
fel. Detta gäller både sjukhusvård och vård på andra inrättningar, liksom frågor om att 
huvudmännen för hälso- och sjukvården måste kunna planera verksamheten och förvalta dess 
ekonomiska resurser.

Ändringsförslag 442
Urszula Krupa

Förslag till direktiv
Artikel 8 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sjukhusvård och specialistvård Hälso- och sjukvård

Or. pl

Ändringsförslag 443
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För kostnadsersättning för vård i en 
annan medlemsstat enligt detta direktiv

1. För kostnadsersättning för vård i en 
annan medlemsstat avses med sjukhus-
och specialistvård sådan hälso- och 
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avses med sjukhusvård sjukvård som definieras i lagstiftningen i 
den medlemsstat där patienten är 
försäkrad och som är planerad i den mån 
den kräver att patienten läggs in på 
sjukhus minst en natt eller som kräver högt 
specialiserad och kostnadsintensiv 
medicinsk infrastruktur eller utrustning
eller behandlingar som utgör en särskild 
risk för patienten eller allmänheten.

a) sådan hälso- och sjukvård som kräver 
att patienten läggs in minst en natt,
b) hälso- och sjukvård som upptas i en 
särskild förteckning och som inte kräver 
att patienten läggs in minst en natt.
Denna förteckning ska endast innehålla
- sådan hälso- och sjukvård som kräver 
högt specialiserad och kostnadsintensiv 
medicinsk infrastruktur eller utrustning, 
eller

- hälso- och sjukvård som innebär 
behandlingar som utgör en särskild risk för 
patienten eller allmänheten.

2. Förteckningen ska sammanställas och 
kan regelbundet uppdateras av 
kommissionen. Sådana åtgärder, som 
syftar till att ändra icke väsentliga delar 
av detta direktiv genom komplettering, ska 
antas enligt det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 19.3.
3. Medlemsstaterna där vårdmottagaren är 
sjukförsäkrad får införa ett system med 
förhandstillstånd för ersättning genom sina 
socialförsäkringssystem av kostnaderna
för sjukhusvård som ges i en annan 
medlemsstat när följande villkor är 
uppfyllda:

3. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad ska kräva förhandstillstånd för
betalning eller ersättning av kostnaderna 
för sådan sjukhus- eller specialistvård i en 
annan medlemsstat som i enlighet med 
punkt 1 definierats av den medlemsstat 
där patienten är försäkrad.

a) Om vården har getts på medlemsstatens 
territorium skulle den ha ersatts av 
medlemsstatens socialförsäkringssystem.
b) Syftet med systemet är att hindra 
utflödet av patienter till följd av 
genomförandet av denna artikel och 
hindra det från att allvarligt försvaga eller 
sannolikt allvarligt försvaga
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i) den ekonomiska balansen i 
medlemsstatens systemen för social 
trygghet, och/eller
ii) planering och rationaliseringar som 
gjorts inom sjukhussektorn för att 
undvika överkapacitet på sjukhusen, 
obalans i utbudet av sjukhusvård och 
slöseri med logistiska och ekonomiska 
resurser, tillhandahållande av en 
balanserad hälso- och sjukvård tillgänglig 
för alla eller upprätthållande av 
vårdkapacitet eller medicinsk kompetens i 
den berörda medlemsstaten.
4. Systemet med förhandstillstånd ska 
begränsas till vad som är nödvändigt och 
proportionellt för att undvika sådana 
effekter och får inte utgöra ett medel för 
godtycklig diskriminering.

4. Ett avslag på ansökan om 
förhandstillstånd ska begränsas till vad som 
är nödvändigt och proportionellt för att 
undvika sådana effekter och får inte utgöra 
ett medel för godtycklig diskriminering.

4a. Det tillstånd som krävs enligt punkt 1 
får nekas om det finns belägg för att 
förflyttningen av den berörda personen 
riskerar att försämra vederbörandes 
hälsotillstånd eller den medicinska 
behandlingen.

5. Den berörda medlemsstaten ska ge 
allmänheten tillgång till all relevant 
information om de system med 
förhandstillstånd som införts i enlighet med 
punkt 3.

5. Den berörda medlemsstaten ska ge 
allmänheten tillgång till all relevant 
information om de system med 
förhandstillstånd som införts i enlighet med 
punkt 3.

Or. fr

Motivering

I det ursprungliga ändringsförslaget anges det att det finns skillnader i vad som täcks av de 
olika medlemsstaternas socialförsäkringssystem. Eftersom detta klart ligger inom 
medlemsstaternas behörighetsområde i enlighet med subsidiaritetsprincipen förefaller det 
inte lämpligt att förteckningen över sjukhusvård fastställs genom ett kommittéförfarande. Man 
bör dock fastställa gemensamma villkor. Dessutom torde det vara bättre för patienten om det 
åligger den medlemsstat där vederbörande är försäkrad att fastställa vilken lag eller annan 
föreskrift som kan användas.
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Ändringsförslag 444
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För kostnadsersättning för vård i en 
annan medlemsstat enligt detta direktiv 
avses med sjukhusvård

1. För sjukhusvård och vård som likställs 
med sjukhusvård gäller bestämmelserna i 
förordning (EEG) nr 1408/71, varvid 
bestämmelserna i artikel 6 inte ska gälla.
Medlemsstaterna ska fastställa vad som 
enligt detta direktiv avses med 
sjukhusvård.

a) sådan hälso- och sjukvård som kräver 
att patienten läggs in minst en natt,
b) hälso- och sjukvård som upptas i en
särskild förteckning och som inte kräver 
att patienten läggs in minst en natt.
Denna förteckning ska endast innehålla

Medlemsstaterna ska sammanställa en 
förteckning över behandlingar som kräver 
högt specialiserad och kostnadsintensiv 
medicinsk infrastruktur eller utrustning
eller behandlingar som utgör en särskild 
risk för patienten eller allmänheten och 
som därför likställs med sjukhusvård.

 sådan hälso- och sjukvård som kräver 
högt specialiserad och kostnadsintensiv 
medicinsk infrastruktur eller utrustning, 
eller

 hälso- och sjukvård som innebär 
behandlingar som utgör en särskild risk för 
patienten eller allmänheten.

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 dat de procedure van de Verordening, met 
voorafgaande toestemming, te behouden als enige mogelijkheid. Dit is conform de 
rechtspraak van het Europees Hof, die welliswaar de nood aan voorafgaande toestemming 
een belemmering van het vrij verkeer noemt maar in alle gevallen tot nog toe heeft aanvaard 
dat deze vereiste kan gerechtvaardigd worden door noodzaak van planning en het financiële 
evenwicht van de stelsels voor sociale zekerheid. In geen enkel arrest is tot not toe geoordeeld 
dat deze voorafgaande toestemming voor ziekenhuiszorg niet meer mogelijk is. Dit heeft te 
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maken met de band die er is tussen deze toestemmingsprocedure en de mogelijkheid om het 
eigen gezondheidszorgaanbod, zeker voor dure zorgvormen, te kunnen plannen.

Ändringsförslag 445
Åsa Westlund

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För kostnadsersättning för vård i en 
annan medlemsstat enligt detta direktiv 
avses med sjukhusvård

1. För kostnadsersättning för vård i en 
annan medlemsstat enligt detta direktiv 
avses med sjukhusvård sådan planerad 
specialistvård som kräver avancerad 
medicinsk och teknisk kompetens. Det är 
varje medlemsstat som fastställer vilka 
insatser som är att betrakta som planerad 
specialistvård.

a) sådan hälso- och sjukvård som kräver 
att patienten läggs in minst en natt,
b) hälso- och sjukvård som upptas i en 
särskild förteckning och som inte kräver 
att patienten läggs in minst en natt.
Denna förteckning ska endast innehålla

 sådan hälso- och sjukvård som kräver 
högt specialiserad och kostnadsintensiv 
medicinsk infrastruktur eller utrustning, 
eller

 hälso- och sjukvård som innebär 
behandlingar som utgör en särskild risk 
för patienten eller allmänheten.

Or. sv

Motivering

Det är viktigt att definitionen av sjukhusvård inte grundar sig på kriteriet att patienteten läggs 
in minst en natt, då en sådan definition vore vilseledande. Definitionen bör istället grundas på 
huruvida det rör sig om högt specialiserad vård som kräver avancerad medicinsk och teknisk 
kompetens.
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Ändringsförslag 446
Christofer Fjellner

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För kostnadsersättning för vård i en 
annan medlemsstat enligt detta direktiv 
avses med sjukhusvård

1. För kostnadsersättning för vård i en 
annan medlemsstat enligt detta direktiv 
avses med sjukhusvård

a) sådan hälso- och sjukvård som kräver 
att patienten läggs in minst en natt,
b) hälso- och sjukvård som upptas i en 
särskild förteckning och som inte kräver 
att patienten läggs in minst en natt.
Denna förteckning ska endast innehålla

 sådan hälso- och sjukvård som kräver 
högt specialiserad och kostnadsintensiv 
medicinsk infrastruktur eller utrustning, 
eller

 sådan hälso- och sjukvård som är högt 
specialiserad och/eller kräver 
kostnadsintensiv medicinsk infrastruktur 
eller utrustning, eller

 hälso- och sjukvård som innebär 
behandlingar som utgör en särskild risk för 
patienten eller allmänheten.

 hälso- och sjukvård som innebär 
behandlingar som utgör en särskild risk för 
patienten eller allmänheten.

Or. sv

Motivering

Kriteriet om en natts övernattning är omodernt och kan verka hämmande för utvecklingen 
inom hälso- och sjukvårdssektorn. Kriteriet är därtill godtyckligt, eftersom det kan variera 
mellan och inom länder vid vilka behandlingar som patienten blir inskriven över natten, och 
det är därtill svårtillämpat. Definitionen av sjukhusvård bör istället utgå från den 
högspecialiserade och/eller kostnadsintensiva karaktären av sådan vård, oavsett om patienten 
skrivs in över natten eller ej.
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Ändringsförslag 447
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För kostnadsersättning för vård i en 
annan medlemsstat enligt detta direktiv 
avses med sjukhusvård

1. För kostnadsersättning för vård i en 
annan medlemsstat enligt detta direktiv 
avses med sjukhusvård och specialistvård 
sådan hälso- och sjukvård som med stöd 
av de försäkrande medlemsstaternas 
respektive bestämmelser för att trygga en 
effektiv och ekonomisk hälso- och 
sjukvård som är tillgänglig för alla 
fastställts utgöra föremål för särskild 
vård- och behovsplanering. Förutom 
behandling som kräver att patienten läggs 
in minst en natt eller som kräver högt 
specialiserad och kostnadsintensiv 
medicinsk infrastruktur eller utrustning 
eller behandlingar som utgör en särskild 
risk för patienten eller allmänheten kan 
detta också omfatta sådan hälso- och 
sjukvård som, enligt vårdens uppläggning 
i de olika medlemsstaterna, av andra skäl 
förutsätter en planerad infrastruktur.

a) sådan hälso- och sjukvård som kräver 
att patienten läggs in minst en natt,

b) hälso- och sjukvård som upptas i en 
särskild förteckning och som inte kräver 
att patienten läggs in minst en natt.
Denna förteckning ska endast innehålla

 sådan hälso- och sjukvård som kräver 
högt specialiserad och kostnadsintensiv 
medicinsk infrastruktur eller utrustning, 
eller

 hälso- och sjukvård som innebär
behandlingar som utgör en särskild risk för 
patienten eller allmänheten.

Or. de
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Motivering

Den föreslagna definitionen på sjukhusvård och specialistvård är alltför snäv. Den skulle i 
Tyskland inte lämna utrymme för vare sig delvis sluten vård eller vård utanför sjukhus eller 
för dagvårdsbehandling av psykpatienter. Det är bara medlemsstaterna som är behöriga att 
definiera vad som ska anses som sjukhusvård i behov av planering.

Ändringsförslag 448
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För kostnadsersättning för vård i en 
annan medlemsstat enligt detta direktiv 
avses med sjukhusvård

1. För kostnadsersättning för vård i en 
annan medlemsstat enligt detta direktiv 
avses med sjukhus- och specialistvård, 
beroende på definitionen i lagstiftningen i 
den medlemsstat där patienten är 
försäkrad, planerad hälso- och sjukvård 
som kräver att patienten läggs in minst en 
natt eller som kräver högt specialiserad och 
kostnadsintensiv medicinsk infrastruktur 
eller utrustning eller som innebär 
behandlingar som utgör en särskild risk för 
patienten eller allmänheten.

a) sådan hälso- och sjukvård som kräver 
att patienten läggs in minst en natt,

b) hälso- och sjukvård som upptas i en 
särskild förteckning och som inte kräver 
att patienten läggs in minst en natt.
Denna förteckning ska endast innehålla

 sådan hälso- och sjukvård som kräver 
högt specialiserad och kostnadsintensiv
medicinsk infrastruktur eller utrustning, 
eller

 hälso- och sjukvård som innebär 
behandlingar som utgör en särskild risk för 
patienten eller allmänheten.

Or. es
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Motivering

Definitionen i kommissionens förslag är förlegad och tar inte hänsyn till den faktiska 
situationen kring dagens sjukhus- och specialistvård.

Ändringsförslag 449
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För kostnadsersättning för vård i en 
annan medlemsstat enligt detta direktiv 
avses med sjukhusvård

1. För kostnadsersättning för vård i en 
annan medlemsstat enligt detta direktiv 
avses med sjukhusvård

a) sådan hälso- och sjukvård som kräver
att patienten läggs in minst en natt,
b) hälso- och sjukvård som upptas i en 
särskild förteckning och som inte kräver 
att patienten läggs in minst en natt.
Denna förteckning ska endast innehålla

 sådan hälso- och sjukvård som kräver 
högt specialiserad och kostnadsintensiv 
medicinsk infrastruktur eller utrustning, 
eller

a) sådan hälso- och sjukvård som kräver 
högt specialiserad och kostnadsintensiv 
medicinsk infrastruktur eller utrustning,

 hälso- och sjukvård som innebär 
behandlingar som utgör en särskild risk för 
patienten eller allmänheten.

b) hälso- och sjukvård som innebär 
behandlingar som utgör en särskild risk för 
patienten eller allmänheten, eller

c) andra typer av behandlingar som på 
grund av sjukdomens karaktär bäst ges på 
sjukhus.

Or. da
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Ändringsförslag 450
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För kostnadsersättning för vård i en 
annan medlemsstat enligt detta direktiv 
avses med sjukhusvård

1. För kostnadsersättning för vård i en 
annan medlemsstat enligt detta direktiv 
avses med sjukhusvård hälso- och 
sjukvård enligt definitionen i en 
förteckning som upprättats av den 
medlemsstat där patienten är försäkrad, 
begränsat till följande områden:

a) sådan hälso- och sjukvård som kräver att 
patienten läggs in minst en natt,

a) sådan hälso- och sjukvård som kräver att 
patienten läggs in minst en natt, eller

b) hälso- och sjukvård som upptas i en 
särskild förteckning och som inte kräver
att patienten läggs in minst en natt.
Denna förteckning ska endast innehålla

 sådan hälso- och sjukvård som kräver 
högt specialiserad och kostnadsintensiv 
medicinsk infrastruktur eller utrustning,
eller

b) hälso- och sjukvård som är mycket 
specialiserad och/eller kräver 
kostnadsintensiv medicinsk infrastruktur 
eller medicinsk utrustning, eller

 hälso- och sjukvård som innebär 
behandlingar som utgör en särskild risk för 
patienten eller allmänheten.

ba) hälso- och sjukvård som innebär 
behandlingar som utgör en särskild risk för 
patienten eller allmänheten.

Or. en

Motivering

Skillnader i fråga om rättigheter och klinisk praxis mellan medlemsstaterna innebär att en 
enda EU-förteckning över behandlingar för vilka det krävs förhandstillstånd riskerar att i 
praktiken bara skapa förvirring bland patienterna. Patienterna bör kunna konsultera en 
förteckning över de behandlingar för vilka det krävs förhandstillstånd inom hemlandets 
system.
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Ändringsförslag 451
Colm Burke

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För kostnadsersättning för vård i en 
annan medlemsstat enligt detta direktiv 
avses med sjukhusvård

1. För kostnadsersättning för vård i en 
annan medlemsstat enligt detta direktiv ska 
definitionen av sjukhusvård begränsas till

a) sådan hälso- och sjukvård som kräver att 
patienten läggs in minst en natt,

 sådan hälso- och sjukvård som kräver att 
patienten läggs in minst en natt eller hälso-
och sjukvård som kräver högt specialiserad 
och kostnadsintensiv medicinsk 
infrastruktur eller utrustning, eller

b) hälso- och sjukvård som upptas i en 
särskild förteckning och som inte kräver
att patienten läggs in minst en natt.
Denna förteckning ska endast innehålla

 sådan hälso- och sjukvård som kräver 
högt specialiserad och kostnadsintensiv 
medicinsk infrastruktur eller utrustning, 
eller

 hälso- och sjukvård som innebär 
behandlingar som utgör en särskild risk för 
patienten eller allmänheten.

 hälso- och sjukvård som innebär 
behandlingar som utgör en särskild risk för 
patienten eller allmänheten.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att komplettera föredragandens ursprungliga idé med en 
definition av sjukhusvård som är allmänt erkänd som en standarddefinition inom offentlig 
sjukvårdsförvaltningsteori.
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Ändringsförslag 452
Niels Busk

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För kostnadsersättning för vård i en 
annan medlemsstat enligt detta direktiv 
avses med sjukhusvård

1. För kostnadsersättning för vård i en 
annan medlemsstat enligt detta direktiv 
avses med sjukhusvård

a) sådan hälso- och sjukvård som kräver att 
patienten läggs in minst en natt,

a) sådan hälso- och sjukvård som kräver att 
patienten läggs in minst en natt,

b) hälso- och sjukvård som upptas i en 
särskild förteckning och som inte kräver 
att patienten läggs in minst en natt. Denna 
förteckning ska endast innehålla

b) hälso- och sjukvård som inte kräver att 
patienten läggs in minst en natt men som

 sådan hälso- och sjukvård som kräver 
högt specialiserad och kostnadsintensiv 
medicinsk infrastruktur eller utrustning, 
eller

 kräver högt specialiserad och 
kostnadsintensiv medicinsk infrastruktur 
eller utrustning, eller

 hälso- och sjukvård som innebär 
behandlingar som utgör en särskild risk för 
patienten eller allmänheten.

 innebär behandlingar som utgör en 
särskild risk för patienten eller 
allmänheten.

Or. da

Ändringsförslag 453
Claude Turmes, Margrete Auken

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För kostnadsersättning för vård i en 
annan medlemsstat enligt detta direktiv 
avses med sjukhusvård

1. För kostnadsersättning för vård i en 
annan medlemsstat enligt detta direktiv 
avses med sjukhus- och specialistvård 
åtminstone

a) sådan hälso- och sjukvård som kräver att 
patienten läggs in minst en natt,

a) sådan hälso- och sjukvård som kräver att 
patienten läggs in minst en natt,

b) hälso- och sjukvård som upptas i en 
särskild förteckning och som inte kräver 
att patienten läggs in minst en natt.

b) hälso- och sjukvård som kräver högt 
specialiserad och kostnadsintensiv 
medicinsk infrastruktur eller utrustning 
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Denna förteckning ska endast innehålla eller hälso- och sjukvård som innebär 
behandlingar som utgör en särskild risk för 
patienten eller allmänheten,

 sådan hälso- och sjukvård som kräver 
högt specialiserad och kostnadsintensiv 
medicinsk infrastruktur eller utrustning, 
eller

 hälso- och sjukvård som innebär 
behandlingar som utgör en särskild risk för 
patienten eller allmänheten.

ba) hälso- och sjukvård som kräver 
planering för att upprätthålla allmän 
tillgång, överkomliga priser och tillgång 
på lika villkor överallt samt för att 
kontrollera utgifterna och förhindra 
allvarligt slöseri med ekonomiska, 
tekniska och mänskliga resurser,
bb) hälso- och sjukvård för patienter som 
lider av kroniska sjukdomar och som 
behöver vård och/eller läkemedel som inte 
kan tillhandahållas via normala 
förskrivningskanaler och inte kan 
administreras på egen hand och därför 
kräver förskrivning och administrering av 
sjukhuspersonal eller specialister.

Or. en

Motivering

I syfte att skapa samstämmighet med denna artikels rubrik inbegrips specialistvård i detta 
ändringsförslag.

Enligt EG-domstolens rättspraxis hänger sjukhusvård oupplösningen samman med behovet 
av att kunna planera verksamheten.
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Ändringsförslag 454
Urszula Krupa

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-a) all hälso- och sjukvård i livhotande 
situationer eller situationer som ur 
medicinsk synvinkel betraktat kan komma 
att varaktigt påverka hälsotillståndet,

Or. pl

Ändringsförslag 455
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) sådan hälso- och sjukvård som kräver att 
patienten läggs in minst en natt,

a) sådan hälso- och sjukvård som kräver att 
patienten läggs in minst en natt eller som 
definieras som sjukhusvård i 
lagstiftningen i den medlemsstat där 
patienten är försäkrad,

Or. en

Motivering

Kommissionens definition av sjukhusvård motsvarar inte de tjänster som tillhandahålls i 
praktiken, till exempel öppen vård. För att definitionen av sjukhusvård ska motsvara 
verkligheten måste den grundas på definitionen i medlemsstaterna. 
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Ändringsförslag 456
Bill Newton Dunn

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Diagnostiska tester, scintigrafiska 
undersökningar och 
röntgenundersökningar som vanligtvis 
utförs i samband med konsultation med 
en patient som inte är inlagd på sjukhus 
betraktas som vård utanför sjukhus om 
beviljandet av förhandstillstånd skulle 
medföra att patienten måste göra 
ytterligare ett gränsöverskridande 
läkarbesök.

Or. en

Motivering

Patienten kan inte i förväg veta vilken diagnos sjukvårdspersonalen kommer att ställa. Den 
rådande ordalydelsen tvingar patienten att antingen begära förhandstillstånd både för 
konsultationen och för en eventuell diagnos eller betala för ytterligare ett läkarbesök.

Ändringsförslag 457
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förteckningen ska sammanställas och 
kan regelbundet uppdateras av 
kommissionen. Sådana åtgärder, som 
syftar till att ändra icke väsentliga delar 
av detta direktiv genom komplettering, ska 
antas enligt det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 19.3.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 458
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förteckningen ska sammanställas och 
kan regelbundet uppdateras av 
kommissionen. Sådana åtgärder, som 
syftar till att ändra icke väsentliga delar 
av detta direktiv genom komplettering, ska 
antas enligt det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 19.3.

utgår

Or. nl

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 8.1.

Ändringsförslag 459
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förteckningen ska sammanställas och 
kan regelbundet uppdateras av 
kommissionen. Sådana åtgärder, som 
syftar till att ändra icke väsentliga delar 
av detta direktiv genom komplettering, ska 
antas enligt det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 19.3.

utgår

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag hänger samman med ett tidigare ändringsförslag till artikel 8.1. 
Skillnader i fråga om rättigheter och klinisk praxis mellan medlemsstaterna innebär att en 
enda EU-förteckning över behandlingar för vilka det krävs förhandstillstånd riskerar att i 
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praktiken bara skapa förvirring bland patienterna. Patienterna bör kunna konsultera en 
förteckning över de behandlingar för vilka det krävs förhandstillstånd inom hemlandets 
system.

Ändringsförslag 460
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förteckningen ska sammanställas och 
kan regelbundet uppdateras av 
kommissionen. Sådana åtgärder, som 
syftar till att ändra icke väsentliga delar 
av detta direktiv genom komplettering, ska 
antas enligt det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 19.3.

utgår

Or. es

Motivering

Förslaget till direktiv går in på behörigheter för organisationen av hälso- och sjukvård som –
enligt artikel 152 i EG-fördraget – tillfaller medlemsstaterna, och innebär således en 
överträdelse av subsidiaritetsprincipen. 

Ändringsförslag 461
Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förteckningen ska sammanställas och
kan regelbundet uppdateras av
kommissionen. Sådana åtgärder, som 
syftar till att ändra icke väsentliga delar 
av detta direktiv genom komplettering, ska 
antas enligt det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 19.3.

2. Förteckningarna ska sammanställas och 
regelbundet uppdateras av 
medlemsstaterna.
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Or. hu

Motivering

Det viktiga är att medlemsstaternas olika synsätt kan beaktas när förteckningarna 
sammanställs. Därför bör denna uppgift i första hand åligga medlemsstaterna och i andra 
hand kommissionen, men på olika sätt i de olika medlemsstaterna och på grundval av 
medlemsstaternas rekommendationer. 

Ändringsförslag 462
Åsa Westlund

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förteckningen ska sammanställas och
kan regelbundet uppdateras av
kommissionen. Sådana åtgärder, som 
syftar till att ändra icke väsentliga delar 
av detta direktiv genom komplettering, ska 
antas enligt det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 19.3.

2. Den medlemsstat där vårdmottagaren 
är försäkrad ska besluta om vilken hälso-
och sjukvård som ska anses vara 
sjukhusvård enligt kriterierna i punkt 1 
och rapportera detta till kommissionen.

Or. sv

Motivering

Medlemsstaterna bör skapa egna listor utifrån dessa kriterier för vad som ska anses vara 
sjukhusvård och meddela detta till kommissionen. Detta ligger i linje med medlemsstaternas 
kompetens på hälso- och sjukvårdsområdet och är dessutom mer hanterbart än den 
ursprungligen föreslagna ”EU-listan”.

Ändringsförslag 463
Claude Turmes, Margrete Auken

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förteckningen ska sammanställas och 2. De behöriga myndigheterna i den 
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kan regelbundet uppdateras av
kommissionen. Sådana åtgärder, som 
syftar till att ändra icke väsentliga delar 
av detta direktiv genom komplettering, ska 
antas enligt det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 19.3.

medlemsstat där patienten är försäkrad 
ska sammanställa en förteckning över 
behandlingar som betraktas som 
sjukhusvård eller specialistvård och 
informera kommissionen om den.

Or. en

Motivering

Eftersom det är den medlemsstat där patienten är försäkrad som ansvarar för ersättningen 
för hälso- och sjukvårdskostnaderna kommer det an på den medlemsstaten att sammanställa 
förteckningen över sjukhus- och specialistvård.

Ändringsförslag 464
Karin Jöns

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förteckningen ska sammanställas och 
kan regelbundet uppdateras av 
kommissionen. Sådana åtgärder, som 
syftar till att ändra icke väsentliga delar 
av detta direktiv genom komplettering, ska 
antas enligt det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 19.3.

2. Medlemsstaterna ska själva 
sammanställa motsvarande nationella 
förteckningar. Dessa ska uppdateras med 
jämna mellanrum.

Or. de

Ändringsförslag 465
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förteckningen ska sammanställas och 
kan regelbundet uppdateras av 
kommissionen. Sådana åtgärder, som syftar 

2. Förteckningen ska sammanställas och 
kan regelbundet uppdateras av 
kommissionen. Sådana åtgärder, som syftar 
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till att ändra icke väsentliga delar av detta 
direktiv genom komplettering, ska antas 
enligt det föreskrivande förfarande med 
kontroll som avses i artikel 19.3.

till att ändra icke väsentliga delar av detta 
direktiv genom komplettering, ska antas 
enligt det föreskrivande förfarande med 
kontroll som avses i artikel 19.3.
Kommissionen ska vid sammanställandet 
av denna förteckning ta hänsyn till den 
särställning som intas av de europeiska 
referensnätverk som avses i artikel 15.

Or. nl

Ändringsförslag 466
Frieda Brepoels

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förteckningen ska sammanställas och 
kan regelbundet uppdateras av 
kommissionen. Sådana åtgärder, som syftar 
till att ändra icke väsentliga delar av detta 
direktiv genom komplettering, ska antas 
enligt det föreskrivande förfarande med 
kontroll som avses i artikel 19.3.

2. Förteckningen ska sammanställas och 
ska regelbundet uppdateras av 
kommissionen. Sådana åtgärder, som syftar 
till att ändra icke väsentliga delar av detta 
direktiv genom komplettering, ska antas 
enligt det föreskrivande förfarande med 
kontroll som avses i artikel 19.3.

Or. nl

Motivering

"It is still unclear; however, when the “specific list” will be available and when and with 
what frequency it will be updated. It is extremely important to update it frequently since the 
technological innovation rate in the healthcare industry is very high. If the list is not regularly 
updated, a new cost-intensive medical treatment may enter the market and fall under the 
“non-hospital care” regulation that, as seen, does not require prior authorisation. If this 
technology is not rapidly introduced in the list, it may seriously undermine the financial 
balance of Member States.", Study "Patient Mobility in the European Union" of the 
Parliament's Policy Department, p. 22.
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Ändringsförslag 467
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. En medlemsstat får inte neka någon 
vård som är i behov av akutvård inom 
dess territorium, och ska stå för hela 
behandlingen.

Or. it

Motivering

Patienter i behov av akutvård måste i enlighet med solidaritetsprincipen garanteras fullgod 
vård.

Ändringsförslag 468
Dorette Corbey

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkterna 3–5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna där vårdmottagaren är 
sjukförsäkrad får införa ett system med 
förhandstillstånd för ersättning genom sina 
socialförsäkringssystem av kostnaderna för 
sjukhusvård som ges i en annan 
medlemsstat när följande villkor är 
uppfyllda:

3. Medlemsstaterna där vårdmottagaren är 
sjukförsäkrad ska införa ett system med 
förhandstillstånd för ersättning genom sina 
socialförsäkringssystem av kostnaderna för 
sjukhusvård som ges i en annan 
medlemsstat, om inte

a) Om vården har getts på medlemsstatens 
territorium skulle den ha ersatts av 
medlemsstatens socialförsäkringssystem.

a) vården till följd av långa väntelistor inte 
kan ges i rätt tid på medlemsstatens 
territorium, eller

b) Syftet med systemet är att hindra 
utflödet av patienter till följd av 
genomförandet av denna artikel och 
hindra det från att allvarligt försvaga eller 
sannolikt allvarligt försvaga

b) gränsöverskridande vård är det bästa 
sättet att ordna med hälso- och 
sjukvårdstjänster för den lokala 
befolkningen, framför allt i 
gränsregioner, eller
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i) den ekonomiska balansen i 
medlemsstatens systemen för social 
trygghet, och/eller

ba) det handlar om behandling av 
sällsynta sjukdomar, eller

ii) planering och rationaliseringar som
gjorts inom sjukhussektorn för att 
undvika överkapacitet på sjukhusen, 
obalans i utbudet av sjukhusvård och 
slöseri med logistiska och ekonomiska 
resurser, tillhandahållande av en 
balanserad hälso- och sjukvård tillgänglig 
för alla eller upprätthållande av 
vårdkapacitet eller medicinsk kompetens i 
den berörda medlemsstaten.

bb) vården grundar sig på avtal mellan 
vårdförsäkringsinstitutioner och 
vårdinrättningar utomlands.

4. Systemet med förhandstillstånd ska 
begränsas till vad som är nödvändigt och 
proportionellt för att undvika sådana 
effekter och får inte utgöra ett medel för 
godtycklig diskriminering.
5. Den berörda medlemsstaten ska ge 
allmänheten tillgång till all relevant 
information om de system med 
förhandstillstånd som införts i enlighet 
med punkt 3.

5. Medlemsstaterna ska införa 
genomförandebestämmelser som 
specificerar punkt 3 ab–ac och anmäla 
dem för kommissionen.

Or. nl

Motivering

Förhandstillstånd måste vara huvudregeln. Ändå måste gränsöverskridande vård vara 
självklar och lättillgängliga om väntelistorna är långa (”undue delay”), liksom också för 
patienter i gränsregioner, patienter med sällsynta sjukdomar samt vid avtalsbaserad vård. 

Ändringsförslag 469
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna där vårdmottagaren 
är sjukförsäkrad får införa ett system med 
förhandstillstånd för ersättning genom 
sina socialförsäkringssystem av 

utgår
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kostnaderna för sjukhusvård som ges i en 
annan medlemsstat när följande villkor är 
uppfyllda:
a) Om vården har getts på medlemsstatens 
territorium skulle den ha ersatts av 
medlemsstatens socialförsäkringssystem.
b) Syftet med systemet är att hindra 
utflödet av patienter till följd av 
genomförandet av denna artikel och 
hindra det från att allvarligt försvaga eller 
sannolikt allvarligt försvaga
i) den ekonomiska balansen i 
medlemsstatens systemen för social 
trygghet, och/eller
ii) planering och rationaliseringar som 
gjorts inom sjukhussektorn för att 
undvika överkapacitet på sjukhusen, 
obalans i utbudet av sjukhusvård och 
slöseri med logistiska och ekonomiska 
resurser, tillhandahållande av en 
balanserad hälso- och sjukvård tillgänglig 
för alla eller upprätthållande av 
vårdkapacitet eller medicinsk kompetens i 
den berörda medlemsstaten.

Or. nl

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 8.1.

Ändringsförslag 470
Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna där vårdmottagaren är 
sjukförsäkrad får införa ett system med 
förhandstillstånd för ersättning genom sina 
socialförsäkringssystem av kostnaderna
för sjukhusvård som ges i en annan 

3. Medlemsstaterna där vårdmottagaren är 
sjukförsäkrad får ställa upp 
förhandstillstånd som villkor för ersättning 
av kostnaderna för sjukhusvård eller 
annan specialistvård, som de definierat i 
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medlemsstat när följande villkor är 
uppfyllda:

enlighet med punkt 1 och som ges i en 
annan medlemsstat.

a) Om vården har getts på medlemsstatens 
territorium skulle den ha ersatts av 
medlemsstatens socialförsäkringssystem.
b) Syftet med systemet är att hindra 
utflödet av patienter till följd av 
genomförandet av denna artikel och 
hindra det från att allvarligt försvaga eller 
sannolikt allvarligt försvaga
i) den ekonomiska balansen i 
medlemsstatens systemen för social 
trygghet, och/eller
ii) planering och rationaliseringar som 
gjorts inom sjukhussektorn för att 
undvika överkapacitet på sjukhusen, 
obalans i utbudet av sjukhusvård och 
slöseri med logistiska och ekonomiska 
resurser, tillhandahållande av en 
balanserad hälso- och sjukvård tillgänglig 
för alla eller upprätthållande av 
vårdkapacitet eller medicinsk kompetens i 
den berörda medlemsstaten.

Or. de

Motivering

Enligt förslaget till direktiv skulle förhandstillstånd kunna ställas upp som villkor för sluten 
vård endast om det fanns ingående bevis för att denna vård i annat fall skulle kunna bli till 
skada för hälso- och sjukvårdsväsendet i landet i fråga. Men medlemsstaterna måste dock ha 
rätt att även utan sådan bevisföring avgöra inom vilka vårdsektorer de anser det nödvändigt 
med planering utgående från behoven och hur de garanterar en sådan planering. 

Ändringsförslag 471
Richard Seeber

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna där vårdmottagaren är 
sjukförsäkrad får införa ett system med 

3. Medlemsstaterna där vårdmottagaren är 
sjukförsäkrad har möjlighet att införa ett 
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förhandstillstånd för ersättning genom sina 
socialförsäkringssystem av kostnaderna för 
sjukhusvård som ges i en annan 
medlemsstat när följande villkor är 
uppfyllda:

allmänt system med förhandstillstånd för 
ersättning genom sina 
socialförsäkringssystem av kostnaderna för 
sjukhus- och specialistvård som ges i en 
annan medlemsstat.

a) Om vården har getts på medlemsstatens 
territorium skulle den ha ersatts av 
medlemsstatens socialförsäkringssystem.
b) Syftet med systemet är att hindra 
utflödet av patienter till följd av 
genomförandet av denna artikel och 
hindra det från att allvarligt försvaga eller 
sannolikt allvarligt försvaga
i) den ekonomiska balansen i 
medlemsstatens systemen för social 
trygghet, och/eller
ii) planering och rationaliseringar som 
gjorts inom sjukhussektorn för att 
undvika överkapacitet på sjukhusen, 
obalans i utbudet av sjukhusvård och 
slöseri med logistiska och ekonomiska 
resurser, tillhandahållande av en 
balanserad hälso- och sjukvård tillgänglig 
för alla eller upprätthållande av 
vårdkapacitet eller medicinsk kompetens i 
den berörda medlemsstaten.

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.
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Ändringsförslag 472
Iles Braghetto

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna där vårdmottagaren är 
sjukförsäkrad får införa ett system med 
förhandstillstånd för ersättning genom sina 
socialförsäkringssystem av kostnaderna för 
sjukhusvård som ges i en annan 
medlemsstat när följande villkor är 
uppfyllda:

3. Medlemsstaterna där vårdmottagaren är 
sjukförsäkrad får införa ett system med 
förhandstillstånd för ersättning genom sina 
socialförsäkringssystem av kostnaderna för 
sjukhusvård och annan specialistvård i 
enlighet med respektive medlemsstats 
egen definition.

a) Om vården har getts på medlemsstatens 
territorium skulle den ha ersatts av 
medlemsstatens socialförsäkringssystem.
b) Syftet med systemet är att hindra 
utflödet av patienter till följd av 
genomförandet av denna artikel och 
hindra det från att allvarligt försvaga eller 
sannolikt allvarligt försvaga
i) den ekonomiska balansen i 
medlemsstatens systemen för social 
trygghet, och/eller
ii) planering och rationaliseringar som 
gjorts inom sjukhussektorn för att 
undvika överkapacitet på sjukhusen, 
obalans i utbudet av sjukhusvård och 
slöseri med logistiska och ekonomiska 
resurser, tillhandahållande av en 
balanserad hälso- och sjukvård tillgänglig 
för alla eller upprätthållande av 
vårdkapacitet eller medicinsk kompetens i 
den berörda medlemsstaten.

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 473
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna där vårdmottagaren är 
sjukförsäkrad får införa ett system med 
förhandstillstånd för ersättning genom 
sina socialförsäkringssystem av
kostnaderna för sjukhusvård som ges i en 
annan medlemsstat när följande villkor är 
uppfyllda:

3. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad får, i enlighet med punkt 1, stå 
för kostnaderna för sjukhus- och 
specialistvård (enligt definitionen i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad) 
som getts i en annan medlemsstat, förutsatt 
att ett förhandstillstånd utfärdats.

a) Om vården har getts på medlemsstatens 
territorium skulle den ha ersatts av 
medlemsstatens socialförsäkringssystem.
b) Syftet med systemet är att hindra
utflödet av patienter till följd av 
genomförandet av denna artikel och 
hindra det från att allvarligt försvaga eller 
sannolikt allvarligt försvaga
i) den ekonomiska balansen i 
medlemsstatens systemen för social 
trygghet, och/eller
ii) planering och rationaliseringar som 
gjorts inom sjukhussektorn för att 
undvika överkapacitet på sjukhusen, 
obalans i utbudet av sjukhusvård och 
slöseri med logistiska och ekonomiska 
resurser, tillhandahållande av en 
balanserad hälso- och sjukvård tillgänglig 
för alla eller upprätthållande av 
vårdkapacitet eller medicinsk kompetens i 
den berörda medlemsstaten.

Or. es
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Motivering

Människor skulle kunna uppleva förhandstillståndet som en begränsning av deras rätt till 
gränsöverskridande rörlighet, fastän det egentligen utgör en garanti.

Eftersom det är den enskilda individen och inte vårdpersonalen som beslutar vilken 
vårdpersonal som ska ge honom/henne vård finns det inga garantier för att denna vård 
uppfyller de nödvändiga kvalitets- och säkerhetsnivåerna. Det är mycket viktigt att 
vårdpersonalen även fortsättningsvis kan fatta beslut som förhindrar onödig vård.

Ändringsförslag 474
Åsa Westlund

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna där vårdmottagaren är 
sjukförsäkrad får införa ett system med 
förhandstillstånd för ersättning genom sina 
socialförsäkringssystem av kostnaderna för 
sjukhusvård som ges i en annan 
medlemsstat när följande villkor är 
uppfyllda:

3. Medlemsstaterna där vårdmottagaren är 
sjukförsäkrad får införa ett system med 
förhandstillstånd för ersättning genom sina 
socialförsäkringssystem av kostnaderna för 
sjukhusvård som ges i en annan 
medlemsstat.

a) Om vården har getts på medlemsstatens 
territorium skulle den ha ersatts av 
medlemsstatens socialförsäkringssystem.
b) Syftet med systemet är att hindra 
utflödet av patienter till följd av 
genomförandet av denna artikel och 
hindra det från att allvarligt försvaga eller 
sannolikt allvarligt försvaga
i) den ekonomiska balansen i 
medlemsstatens systemen för social 
trygghet, och/eller
ii) planering och rationaliseringar som 
gjorts inom sjukhussektorn för att 
undvika överkapacitet på sjukhusen, 
obalans i utbudet av sjukhusvård och 
slöseri med logistiska och ekonomiska 
resurser, tillhandahållande av en 
balanserad hälso- och sjukvård tillgänglig 
för alla eller upprätthållande av 
vårdkapacitet eller medicinsk kompetens i 
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den berörda medlemsstaten.

Or. sv

Motivering

Beslut om hälso- och sjukvård ska i första hand beslutas av medlemsstaten. Detta bör även 
gälla eventuella beslut om ett system med förhandstillstånd.

Ändringsförslag 475
Niels Busk

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna där vårdmottagaren är 
sjukförsäkrad får införa ett system med 
förhandstillstånd för ersättning genom sina 
socialförsäkringssystem av kostnaderna för 
sjukhusvård som ges i en annan 
medlemsstat när följande villkor är 
uppfyllda:

3. Medlemsstaterna där vårdmottagaren är 
sjukförsäkrad får införa ett system med 
förhandstillstånd för ersättning genom sina 
socialförsäkringssystem av kostnaderna för 
sjukhusvård som ges i en annan 
medlemsstat.

a) Om vården har getts på medlemsstatens 
territorium skulle den ha ersatts av 
medlemsstatens socialförsäkringssystem.
b) Syftet med systemet är att hindra 
utflödet av patienter till följd av 
genomförandet av denna artikel och 
hindra det från att allvarligt försvaga eller 
sannolikt allvarligt försvaga
i) den ekonomiska balansen i 
medlemsstatens systemen för social 
trygghet, och/eller
ii) planering och rationaliseringar som 
gjorts inom sjukhussektorn för att 
undvika överkapacitet på sjukhusen, 
obalans i utbudet av sjukhusvård och 
slöseri med logistiska och ekonomiska 
resurser, tillhandahållande av en 
balanserad hälso- och sjukvård tillgänglig 
för alla eller upprätthållande av 
vårdkapacitet eller medicinsk kompetens i 
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den berörda medlemsstaten.

Or. da

Motivering

Medlemsstaterna bör själva kunna fastställa kriterier för förhandstillstånd och för 
möjligheterna att neka förhandstillstånd under förutsättning att patienten får vård inom en 
medicinskt försvarbar tidsfrist.

Ändringsförslag 476
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna där vårdmottagaren är 
sjukförsäkrad får införa ett system med
förhandstillstånd för ersättning genom sina 
socialförsäkringssystem av kostnaderna 
för sjukhusvård som ges i en annan 
medlemsstat när följande villkor är 
uppfyllda:

3. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad får begära förhandstillstånd för 
ersättning av kostnaderna för sjukhus- och 
specialistvård som ges i en annan 
medlemsstat och som överensstämmer 
med den definition som den medlemsstat 
där patienten är försäkrad har fastställt, i 
enlighet med punkt 1. Den medlemsstat 
där patienten är försäkrad ska i förväg 
och på ett insynsvänligt sätt ange 
kriterierna för avslag på en ansökan om 
förhandstillstånd på grund av 
överordnade allmänintressen.
Ansökningar om förhandstillstånd får 
avslås av bland annat följande skäl:

a) Om vården har getts på medlemsstatens 
territorium skulle den ha ersatts av 
medlemsstatens socialförsäkringssystem.
b) Syftet med systemet är att hindra 
utflödet av patienter till följd av 
genomförandet av denna artikel och 
hindra det från att allvarligt försvaga eller 
sannolikt allvarligt försvaga
i) den ekonomiska balansen i 
medlemsstatens systemen för social 
trygghet, och/eller

i) Försäkrings- eller uppdragsgivaren har 
inga belägg för att det finns ett kliniskt 
behov av behandlingen.
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ii) planering och rationaliseringar som 
gjorts inom sjukhussektorn för att 
undvika överkapacitet på sjukhusen, 
obalans i utbudet av sjukhusvård och 
slöseri med logistiska och ekonomiska 
resurser, tillhandahållande av en 
balanserad hälso- och sjukvård tillgänglig 
för alla eller upprätthållande av 
vårdkapacitet eller medicinsk kompetens i 
den berörda medlemsstaten.

ii) Försäkrings- eller uppdragsgivaren 
har fastslagit att patienten inte har rätt till 
behandlingen i fråga.

iii) Försäkrings- eller uppdragsgivaren 
bedömer att det finns en klinisk risk för 
patienten eller folkhälsan om patienten 
reser utomlands eller att det finns brister i 
den tillängliga eftervården eller 
uppföljningen av behandlingen i fråga.
iv) Försäkrings- eller uppdragsgivaren 
har belägg för att den vårdgivare som 
patienten önskar resa till för behandling 
gjort sig skyldig till vårdslöshet eller 
bedrägeri.
3a. Medlemsstaterna får även avslå 
ansökningar då patienten kan få 
behandling utan onödigt dröjsmål i den 
medlemsstat där vederbörande är 
försäkrad och om det finns belägg för att 
patientrörligheten är, eller sannolikt 
skulle vara, till förfång för 
tillhandahållandet av vissa behandlingar 
på antingen nationell eller lokal nivå.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att klargöra när förhandstillstånd får tillämpas på ansökningar 
om behandling i en annan medlemsstat och skapa klarhet kring grunderna till avslag på 
ansökningar om förhandstillstånd. 
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Ändringsförslag 477
Claude Turmes, Margrete Auken

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna där vårdmottagaren är 
sjukförsäkrad får införa ett system med
förhandstillstånd för ersättning genom sina 
socialförsäkringssystem av kostnaderna för 
sjukhusvård som ges i en annan 
medlemsstat när följande villkor är 
uppfyllda:

3. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad får begära förhandstillstånd för 
ersättning genom sina 
socialförsäkringssystem av kostnaderna för 
sjukhus- och specialistvård som ges i en 
annan medlemsstat

a) Om vården har getts på medlemsstatens 
territorium skulle den ha ersatts av 
medlemsstatens socialförsäkringssystem.
b) Syftet med systemet är att hindra 
utflödet av patienter till följd av 
genomförandet av denna artikel och 
hindra det från att allvarligt försvaga eller 
sannolikt allvarligt försvaga
i) den ekonomiska balansen i 
medlemsstatens systemen för social 
trygghet, och/eller

a) för att skydda den ekonomiska balansen 
i medlemsstatens system för social 
trygghet, och/eller

ii) planering och rationaliseringar som 
gjorts inom sjukhussektorn för att undvika 
överkapacitet på sjukhusen, obalans i 
utbudet av sjukhusvård och slöseri med 
logistiska och ekonomiska resurser, 
tillhandahållande av en balanserad hälso-
och sjukvård tillgänglig för alla eller 
upprätthållande av vårdkapacitet eller 
medicinsk kompetens i den berörda 
medlemsstaten.

b) för att skydda planering och 
rationaliseringar som gjorts inom hälso-
och sjukvårdssektorn i syfte att 
upprätthålla allmän tillgång, överkomliga 
priser och tillgång på lika villkor överallt 
samt för att kontrollera utgifterna och 
förhindra betydande slöseri med
ekonomiska, tekniska och mänskliga 
resurser.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att se till att man alltid kan upprätthålla ett system med förhandstillstånd för 
ersättning av patienternas kostnader för behandling i en annan medlemsstat, oavsett typen av 
hälso- och sjukvård. Det finns en hänvisning till ett system med förhandstillstånd för detta 
ändamål i rådets förordningar (EEG) nr 1408/71 och Europaparlamentets och rådets 
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förordning (EG) nr 883/2004. Därför är orden ”införa ett system med förhandstillstånd” 
missvisande. Detta ändringsförslag innehåller den lydelse som EG-domstolen fastslagit i sin 
rättspraxis.

Ändringsförslag 478
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna där vårdmottagaren är 
sjukförsäkrad får införa ett system med 
förhandstillstånd för ersättning genom sina 
socialförsäkringssystem av kostnaderna för 
sjukhusvård som ges i en annan 
medlemsstat när följande villkor är 
uppfyllda:

3. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad får införa ett allmänt system 
med förhandstillstånd för ersättning genom 
sina socialförsäkringssystem av 
kostnaderna för sjukhusvård som ges i en 
annan medlemsstat när följande villkor är 
uppfyllda:

a) Om vården har getts på medlemsstatens 
territorium skulle den ha ersatts av 
medlemsstatens socialförsäkringssystem.

a) Om vården har getts på medlemsstatens 
territorium skulle den ha ersatts av 
medlemsstatens socialförsäkringssystem.

b) Syftet med systemet är att hindra 
utflödet av patienter till följd av 
genomförandet av denna artikel och hindra 
det från att allvarligt försvaga eller 
sannolikt allvarligt försvaga

b) Syftet med systemet är att hindra 
utflödet av patienter till följd av 
genomförandet av denna artikel och hindra 
det från att försvaga eller sannolikt 
försvaga

i) den ekonomiska balansen i 
medlemsstatens systemen för social 
trygghet, och/eller

i) den ekonomiska balansen i 
medlemsstatens systemen för social 
trygghet, och/eller

ii) planering och rationaliseringar som 
gjorts inom sjukhussektorn för att undvika 
överkapacitet på sjukhusen, obalans i 
utbudet av sjukhusvård och slöseri med 
logistiska och ekonomiska resurser, 
tillhandahållande av en balanserad hälso-
och sjukvård tillgänglig för alla eller 
upprätthållande av vårdkapacitet eller 
medicinsk kompetens i den berörda 
medlemsstaten.

ii) planering och rationaliseringar som 
gjorts inom sjukhussektorn för att undvika 
överkapacitet på sjukhusen, obalans i 
utbudet av sjukhusvård och slöseri med 
logistiska och ekonomiska resurser, 
tillhandahållande av en balanserad hälso-
och sjukvård tillgänglig för alla eller 
upprätthållande av vårdkapacitet eller 
medicinsk kompetens i den berörda 
medlemsstaten.

Or. da
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Ändringsförslag 479
Åsa Westlund

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Detta bedöms som lämpligt för att 
förhindra ökad spridning av 
multiresistenta bakterier.

Or. sv

Ändringsförslag 480
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Ingen bestämmelse i detta direktiv 
kräver att vårdgivarna och/eller hälso-
och sjukvårdssystemen ska godkänna 
planerad vård eller prioritera patienter 
från andra medlemsstater till nackdel för 
andra patienter med liknande vårdbehov, 
t.ex. genom längre väntetid för 
behandling.

Or. en

Motivering

Enskilda patienters utnyttjande av hälso- och sjukvård utomlands kan påverka planeringen, 
organisationen och den ekonomiska hållbarheten på hälso- och sjukvårdssystemet inte bara i 
den medlemsstat där patienten är försäkrad, utan även i den medlemsstat där behandlingen 
ges. Därför bör medlemsstaterna ha rätt att vidta åtgärder för att trygga att inflödet av 
patienter från andra medlemsstater inte missgynnar andra patienter.
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Ändringsförslag 481
Claude Turmes, Margrete Auken

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Förhandstillstånd ska under alla 
omständigheter beviljas om patienten har 
behov av medicinsk behandling som 
normalt sett omfattas av 
socialförsäkringssystemet i den 
medlemsstat där vederbörande är 
försäkrad och behandlingen inte kan 
tillhandahållas i denna medlemsstat inom 
en medicinskt försvarbar tid, i enlighet 
med rådets förordning (EEG) nr 1408/71 
och Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 883/2004.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att här peka på begränsningarna av denna artikels räckvidd till följd av 
tillämpningen av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 och Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 883/2004.

Ändringsförslag 482
Claude Turmes, Margrete Auken

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Systemet med förhandstillstånd ska 
begränsas till vad som är nödvändigt och 
proportionellt för att undvika sådana 
effekter och får inte utgöra ett medel för 
godtycklig diskriminering.

4. Kravet på förhandstillstånd ska 
begränsas till vad som är nödvändigt och 
proportionellt för att den medlemsstat där 
patienten är försäkrad ska kunna ordna 
med och tillhandahålla säker hälso- och 
sjukvård av god kvalitet inom sitt 
territorium i enlighet med principerna om 
allmän tillgång, solidaritet, rimliga 
kostnader, tillgång på lika villkor överallt 
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och demokratisk tillsyn och får inte utgöra 
ett medel för godtycklig diskriminering.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att se till att man alltid kan upprätthålla ett system med förhandstillstånd för 
ersättning av patienternas kostnader för behandling i en annan medlemsstat, oavsett typen av 
hälso- och sjukvård. Det finns en hänvisning till ett system med förhandstillstånd för detta 
ändamål i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 och Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 883/2004. Därför är orden ”införa ett system med förhandstillstånd” 
missvisande. Detta ändringsförslag innehåller den lydelse som EG-domstolen fastslagit i sin 
rättspraxis.

Ändringsförslag 483
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Systemet med förhandstillstånd ska 
begränsas till vad som är nödvändigt och 
proportionellt för att undvika sådana 
effekter och får inte utgöra ett medel för 
godtycklig diskriminering.

4. Systemet med förhandstillstånd får inte 
utgöra ett medel för godtycklig 
diskriminering.

Or. en

Motivering

Termerna ”nödvändigt” och ”proportionellt” är rättsligt otydliga och skulle kunna leda till 
fler mål vid EG-domstolen.
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Ändringsförslag 484
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Systemet med förhandstillstånd ska 
begränsas till vad som är nödvändigt och 
proportionellt för att undvika sådana 
effekter och får inte utgöra ett medel för 
godtycklig diskriminering.

4. Systemet med förhandstillstånd får inte 
utgöra ett medel för godtycklig 
diskriminering.

Or. da

Ändringsförslag 485
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Systemet med förhandstillstånd ska 
begränsas till vad som är nödvändigt och 
proportionellt för att undvika sådana 
effekter och får inte utgöra ett medel för 
godtycklig diskriminering.

4. Systemet med förhandstillstånd ska 
begränsas till vad som är nödvändigt och 
proportionellt och får inte utgöra ett medel 
för godtycklig diskriminering.

Or. es

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att skapa enhetlighet med ändringsförslaget till föregående 
punkt.
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Ändringsförslag 486
Åsa Westlund

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Systemet med förhandstillstånd ska 
begränsas till vad som är nödvändigt och 
proportionellt för att undvika sådana 
effekter och får inte utgöra ett medel för 
godtycklig diskriminering.

4. Systemet med förhandstillstånd ska 
begränsas till vad som är nödvändigt och 
proportionellt och får inte utgöra ett medel 
för godtycklig diskriminering.

Or. sv

Ändringsförslag 487
Niels Busk

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Systemet med förhandstillstånd ska 
begränsas till vad som är nödvändigt och 
proportionellt för att undvika sådana 
effekter och får inte utgöra ett medel för 
godtycklig diskriminering.

4. Systemet med förhandstillstånd ska 
begränsas till vad som är nödvändigt och 
proportionellt och får inte utgöra ett medel 
för godtycklig diskriminering.

Or. da

Ändringsförslag 488
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Systemet med förhandstillstånd ska 
begränsas till vad som är nödvändigt och 
proportionellt för att undvika sådana 
effekter och får inte utgöra ett medel för 

4. Det system med förhandstillstånd som 
avses i punkt 1 ska begränsas till vad som 
är nödvändigt och proportionellt för att 
undvika sådana effekter och får inte utgöra 
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godtycklig diskriminering. ett medel för godtycklig diskriminering.

Or. nl

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 8.1.

Ändringsförslag 489
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Systemet med förhandstillstånd ska 
begränsas till vad som är nödvändigt och 
proportionellt för att undvika sådana 
effekter och får inte utgöra ett medel för 
godtycklig diskriminering.

4. Systemet med förhandstillstånd ska 
gälla utan hinder av artikel 3.2 och 
begränsas till vad som är nödvändigt och 
proportionellt för att undvika sådana 
effekter och får inte utgöra ett medel för 
godtycklig diskriminering.

Or. nl

Ändringsförslag 490
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Systemet med förhandstillstånd ska 
begränsas till vad som är nödvändigt och 
proportionellt för att undvika sådana 
effekter och får inte utgöra ett medel för 
godtycklig diskriminering.

4. Systemet med förhandstillstånd ska 
begränsas till vad som är nödvändigt och 
proportionellt för att undvika sådana 
effekter samt grundas på rättvisa, tydliga 
och insynsvänliga kriterier och får inte 
utgöra ett medel för godtycklig 
diskriminering.

Or. en
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Motivering

Om medlemsstaterna väljer att införa förhandstillstånd bör detta beslut grundas på rättvisa, 
tydliga och insynsvänliga kriterier. Det system som införs bör vara funktionellt och 
tidseffektivt och inte leda till oförsvarbara väntetider för patienterna (onödigt dröjsmål).

Ändringsförslag 491
Bill Newton Dunn

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Systemet med förhandstillstånd ska 
begränsas till vad som är nödvändigt och 
proportionellt för att undvika sådana 
effekter och får inte utgöra ett medel för 
godtycklig diskriminering.

4. Systemet med förhandstillstånd ska 
begränsas till vad som är nödvändigt och 
proportionellt för att undvika sådana 
effekter och får inte utgöra ett medel för 
godtycklig diskriminering. Detta direktiv 
är till förmån för patientens rätt att välja 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård.
Kravet på förhandstillstånd utgör ett 
undantag, inte regeln. Patienter som 
överväger att söka gränsöverskridande 
vård bör underrätta sin nationella hälso-
och sjukvårdsförvaltning i fall då det 
föreligger restriktioner. Det är mycket 
osannolikt att enskilda fall eller mindre 
antal patienter som söker 
gränsöverskridande vård hotar det 
nationella hälso- och sjukvårdssystemets 
funktion eller finansiering.
Medlemsstaterna måste offentliggöra sina 
kriterier för krav på förhandstillstånd och 
tydligt skilja mellan medicinska, 
administrativa och ekonomiska faktorer.

Or. en

Motivering

Enligt tidigare ändringsförslag om förhandstillstånd skulle staten ingripa enbart om 
strategiska intressen hotades, snarare än från fall till fall. Eftersom ersättningen bara täcker 
kostnaderna för behandlingar som godkänts av staten skulle rutinartade förhandstillstånd 
belasta resurserna ytterligare i onödan och vara potentiellt skadligt för patienterna. I syfte att 
skapa klarhet för patienterna fastställs det i detta ändringsförslag minimistandarder som är 

Adlib Express Watermark



AM\764106SV.doc 45/84 PE418.342v01-00

SV

förenliga med grundläggande skydd för medlemsstaterna.

Ändringsförslag 492
John Bowis

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Systemet med förhandstillstånd ska 
begränsas till vad som är nödvändigt och 
proportionellt för att undvika sådana 
effekter och får inte utgöra ett medel för 
godtycklig diskriminering.

4. Systemet med förhandstillstånd ska 
begränsas till vad som är nödvändigt och 
proportionellt för att undvika sådana 
effekter och får inte utgöra ett medel för 
godtycklig diskriminering eller ett hinder 
för människors fria rörlighet. Patienter 
med ovanliga sjukdomar ska, med 
beaktande av remitteringspraxisen i den 
medlemsstat där vederbörande är 
försäkrad, ha rätt att utan 
förhandstillstånd välja var vården ska ges.

Or. en

Ändringsförslag 493
Jules Maaten, Elizabeth Lynne

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om en ansökan om förhandstillstånd 
ingivits och bifallits ska den medlemsstat 
där patienten är försäkrad se till att 
patienten bara behöver betala sådana 
kostnader direkt som han/hon skulle få 
betala om vården hade tillhandahållits 
inom hälso- och sjukvårdssystemet i den 
medlemsstat där han/hon är försäkrad.
Medlemsstaterna ska sträva efter att 
överföra medel direkt mellan finansiären 
och vårdgivaren för att täcka övriga 
kostnader.
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Or. en

Ändringsförslag 494
Christofer Fjellner

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. System med förhandstillstånd, och 
eventuella begränsningar av patienters 
rätt till gränsöverskridande hälso- och 
sjukvård, får inte vara generella utan 
måste i varje enskilt fall gälla 
specificerade behandlingsmetoder.

Or. sv

Motivering

För att underlätta definitionen av vilka förhandstillstånd som är förenliga med artikel 8.3a 
och/eller 8.3b så är det viktigt att det specificeras för vilka behandlingsmetoder som 
förhandstillstånd krävs. Detta ökar tillförlitligheten i regelverket och minskar utrymmet för 
feltolkningar. Detta är främst till godo för medlemsstaterna, eftersom dessa härigenom kan 
undvika framtida juridiska processer och tydligare kan informera sina medborgare.

Ändringsförslag 495
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den berörda medlemsstaten ska ge 
allmänheten tillgång till all relevant 
information om de system med 
förhandstillstånd som införts i enlighet med 
punkt 3.

5. Den medlemsstaten där patienten är 
försäkrad ska ge allmänheten tillgång till 
förteckningen över sjukhus och 
specialistvårdtjänster samt till all relevant 
information om de system med 
förhandstillstånd som införts i enlighet med 
punkt 3.

Or. es
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Ändringsförslag 496
Marianne Thyssen

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den berörda medlemsstaten ska ge 
allmänheten tillgång till all relevant 
information om de system med 
förhandstillstånd som införts i enlighet med 
punkt 3.

5. Den berörda medlemsstaten ska ge 
allmänheten tillgång till all relevant 
information om de system med 
förhandstillstånd som införts i enlighet med 
punkt 1.

Or. nl

Motivering

 Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 8.1. 

Ändringsförslag 497
Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Om den nationella lagstiftningen i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad 
kopplar finansieringen av hälso- och 
sjukvård till försäkrade patienter som 
utnyttjar hälso- och sjukvård på den 
inrättning där den offentligfinansierade 
vårdgivaren erbjuder vård ska den 
medlemsstat där patienten är försäkrad 
enbart vara skyldig att ersätta de 
kostnader för sådan hälso- och sjukvård i 
den behandlande medlemsstaten som 
patienten har utnyttjat enligt samma 
villkor som gäller för försäkrade personer 
i den behandlande medlemsstaten.

Or. hu
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Motivering

Försäkrade personer som utnyttjar hälso- och sjukvård i andra medlemsstater kan begära att 
den medlemsstat som de är försäkrade i ska betala för vård som ges av en privat vårdgivare i 
den behandlande medlemsstaten, även om de inte skulle har rätt att begära ersättning för 
sådan vård i den medlemsstat där de är försäkrade.

Ändringsförslag 498
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. I de medlemsstater som har ett 
universellt offentligt hälso- och 
sjukvårdssystem ska valfriheten för de
patienter som önskar få vård inom ramen 
för detta system anpassas till den 
lagstiftning och förfaranderam som gäller 
i den behandlande medlemsstaten, då det 
är viktigt att säkerställa att det inte 
förekommer positiv särbehandling av 
patienter från andra länder.

Or. es

Motivering

Det handlar om rättigheterna och den rättsliga ramen för samtliga patienter som får vård 
inom ett och samma land.

Ändringsförslag 499
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. För varje tillståndsansökan som en 
försäkrad person gör om att få vård i en 
annan medlemsstat ska den medlemsstat 
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där patienten är försäkrad kontrollera 
huruvida de villkor som fastställs i 
förordning (EG) nr 883/2004 är uppfyllda 
och, om så är fallet, bevilja 
förhandstillstånd i enlighet med den 
förordningen.

Or. es

Motivering

Ny punkt 5, i överensstämmelse med ändringsförslaget om strykning av punkt 2 i denna 
artikel. Förslaget till direktiv går in på områden som redan täcks av den gällande 
förordningen om samordning av de sociala trygghetssystemen. Om direktivet och 
förordningarna överlappar varandra finns det risk för att det uppstår två parallella system 
för gränsöverskridande hälso- och sjukvård, varvid patienterna kan välja det ena eller det 
andra systemet. På detta sätt skapar förslaget ett oklart rättsläge.

Ändringsförslag 500
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad bör i förväg och på ett 
insynsvänligt sätt specificera kriterierna 
för avslag på en ansökan om 
förhandstillstånd med beaktande av 
överordnade allmänna intressen.

Or. es

Motivering

Förslaget till direktiv kan skapa oro bland vissa patienter. En del medlemsstater har 
organiserat sin hälso- och sjukvård på sådant sätt att man inte har rätt till ersättning för 
planerad vård som sker utanför denna. Om denna rättighet infördes för en minoritet skulle 
det skapa en ojämlikhet i förhållande till den stora majoriteten patienter. Om den utökades 
till att omfatta samtliga patienter skulle medlemsstaterna tvingas omorganisera sina hälso-
och sjukvårdssystem på så sätt att de skulle vila på helt andra grunder än tidigare. Detta är 
ett område som medlemsstaterna har ensam behörighet på.
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Ändringsförslag 501
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5c. Under alla omständigheter får en 
medlemsstat avslå en ansökan om 
förhandstillstånd om samma behandling 
kan ges på dess territorium inom en 
medicinskt försvarbar tidsfrist, med 
beaktande av den berörda personens 
hälsotillstånd och det troliga 
sjukdomsförloppet.

Or. es

Motivering

Ny punkt 7, i överensstämmelse med strykningen av punkt 2. Här föreslås det att det ska vara 
de nationella sjukvårdsmyndigheterna som (genom ett förhandstillstånd) garanterar att 
patienterna får vård utförd av professionell vårdpersonal och på sjukvårdsanläggningar med 
god kvalitet och säkerhet. Det är oerhört viktigt att dagen situation bibehålls, det vill säga att 
det är den offentliganställda vårdpersonalen som beslutar om huruvida patienterna behöver 
vård i en annan medlemsstat, varvid man kan undvika onödig vård.

Ändringsförslag 502
Holger Krahmer

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Systemet med förhandstillstånd ska 
inte gälla vid akuta sjukdomsfall och 
nödsituationer, som kräver omedelbar 
vård. Vidare ska kravet om 
förhandstillstånd inte heller gälla 
förflyttning från ett sjukhus till ett annat 
sjukhus i en annan medlemsstat.
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Or. de

Motivering

I nödsituationer fungerar det inte med förhandstillstånd. Nödsituationer måste betraktas 
separat, eftersom man inte kan begära in förhandstillstånd. Patienter som är intagna på 
sjukhus kan i regel inte heller vänta på ekonomisk ersättning. 

Ändringsförslag 503
Claude Turmes, Margrete Auken

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Den behandlande medlemsstaten får 
vidta lämpliga åtgärder mot
patienttillströmningen för att hindra 
denna att undergräva eller sannolikt 
undergräva planering och 
rationaliseringar som gjorts inom 
sjukhussektorn för att undvika 
överkapacitet på sjukhusen, obalans i 
utbudet av sjukhusvård och slöseri med 
logistiska och ekonomiska resurser, eller 
att medföra att den berörda 
medlemsstaten inte kan bevara en 
balanserad hälso- och sjukvård tillgänglig 
för alla eller behålla sin vårdkapacitet 
eller medicinska kompetens inom sitt 
territorium.
Den behandlande medlemsstaten får inte 
diskriminera någon på grund av 
nationalitet och ska se till att 
begränsningarna av den fria rörligheten 
inskränks till vad som är nödvändigt och 
proportionerligt.
Den behandlande medlemsstaten ska 
underrätta kommissionen om åtgärderna.

Or. en
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Motivering

I artikel 5 i detta direktiv fastställs de behandlande medlemsstaternas ansvar i samband med 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Metoderna för att kontrollera patientflödena i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad täcks på annan plats i direktivet (artikel 8), men det 
sägs ingenting om de behandlande medlemsstaternas möjligheter att kontrollera stora 
patienttillflöden som kan påverka deras hälso- och sjukvårdssystem och deras möjligheter att 
fullgöra sina skyldigheter på detta område.

Ändringsförslag 504
Jules Maaten

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Patienter med ovanliga sjukdomar ska 
inte omfattas av krav på förhandstillstånd.

Or. en

Motivering

I fall då det råder brist på kunskaper och expertis på nationell nivå bör patienter med 
ovanliga sjukdomar, både diagnostiserade och icke diagnostiserade, ha rätt att själva välja 
var de ska söka vård, utan förhandstillstånd. De bör även ha rätt att få hela kostnaderna för 
sin, ofta kostsamma, vård täckta direkt av ursprungslandet till det behandlade landet (utan att 
själva behöva lägga ut pengar), särskilt när den vård de behöver inte finns tillgänglig i det 
land där de är försäkrade, eftersom detta ofta är skälet till att de måste resa utomlands.

Ändringsförslag 505
Jules Maaten

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Det ska inte krävas förhandstillstånd 
för patienter som står på en väntelista för 
medicinsk behandling i det land där de är 
försäkrade och som är i brådskande 
behov av vård.
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Or. en

Motivering

Patienter som står på en väntelista för medicinsk behandling i sitt hemland och som är i 
brådskande behov av vård bör ha möjlighet att söka sig till en annan medlemsstat för att 
snabbt få vård, utan att behöva ansöka om förhandstillstånd. De bör även ha rätt att få hela 
kostnaderna för sin, ofta kostsamma, vård täckta direkt av ursprungslandet till det 
behandlade landet (utan att själva behöva lägga ut pengar).

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

Förslag till direktiv
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Specialistvård på sjukhus som utgör 

expertcentrer
1. Kommissionen och medlemsstaterna 
ska främja samordningen av sjukhus som 
utgör expertcentrer, bland annat med 
målet att upprätta en databank för 
patienter med uppgifter om tillgången till 
behandling vid sådana inrättningar, samt 
bidra till inrättandet av nätverk som 
behövs för yrkesutbyten, 
informationsutbyte, gemensam 
användning av tekniskt avancerad 
utrustning samt utbyte av god praxis i 
samband med behandlingen av patienter.
2. Medlemsstaterna ska utse de nationella 
organ som ska vara behöriga att bedöma 
karaktären på patientens sjukdom och 
behovet av specialistvård samt att upprätta 
förteckningar över förhandstillstånd för 
behandlingar vid expertcentrer i en annan 
medlemsstat än den medlemsstat där 
patienten är bosatt. De nationella organen 
ska vara nära samordnade med eventuella 
motsvarande organ på regional och lokal 
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nivå. Därefter ska den medlemsstat där 
patienten är försäkrad uppbringa 
nödvändiga resurser för att täcka den 
behandling för vilken förhandstillstånd 
utfärdats.

Or. it

Motivering

Det är viktigt att reglera och ge incitament till samordningen och inrättandet av sjukhus som 
utgör expertcentrer.

Ändringsförslag 507
Jules Maaten

Förslag till direktiv
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
Europeisk ombudsman

Det ska finnas en europeisk ombudsman 
med uppgift att handlägga klagomål från 
patienter rörande förhandstillstånd, 
kvaliteten på vården samt betalningar.

Or. en

Motivering

Patienterna bör ha möjlighet att göra sina röster hörda på EU-nivå om de vill klaga på 
viktiga aspekter av systemet såsom förhandstillstånd, kvaliteten på vården och betalningar.
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Ändringsförslag 508
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad ska se till att de administrativa 
rutinerna för utnyttjande av vård i en annan 
medlemsstat vad gäller förhandstillstånd 
enligt artikel 8.3, ersättning av kostnader 
för vård i en annan medlemsstat och andra 
villkor och formaliteter enligt artikel 6.3 
grundas på objektiva och icke-
diskriminerande kriterier som offentliggörs 
i förväg och som är nödvändiga och 
proportionella för det mål som ska uppnås.
En försäkrad person bör i varje fall alltid 
beviljas det tillstånd enligt förordningarna 
om samordning av de sociala 
trygghetssystemen som avses i artikel 3.1 f 
ifall villkoren i artikel 22.1 c och 
artikel 22.2 i förordning 1408/71 uppfylls.

1. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad ska se till att de administrativa 
rutinerna för utnyttjande av vård i en annan 
medlemsstat vad gäller förhandstillstånd 
enligt artikel 8.2, ersättning av kostnader 
för vård i en annan medlemsstat och andra 
villkor och formaliteter enligt artikel 6.3 
grundas på objektiva och icke-
diskriminerande kriterier som offentliggörs 
i förväg och som är nödvändiga och 
proportionella för det mål som ska uppnås.

2. Alla sådana system för rutiner ska vara 
lätt tillgängliga och kunna garantera att 
ansökningarna behandlas objektivt och 
opartiskt inom de tidsfrister som 
medlemsstaterna fastställer och 
offentliggör på förhand.

2. Alla sådana system för rutiner ska vara 
lätt tillgängliga och kunna garantera att 
ansökningarna behandlas objektivt och 
opartiskt inom de tidsfrister som 
medlemsstaterna fastställer och 
offentliggör på förhand.

3. Medlemsstaterna ska i förväg tydligt 
ange vilka kriterier som gäller för avslag på 
ansökan om förhandstillstånd enligt 
artikel 8.3.

3. Medlemsstaterna ska i förväg tydligt 
ange vilka kriterier som gäller för avslag på 
ansökan om förhandstillstånd enligt 
artikel 8.2.

4. Medlemsstaterna ska, när de fastställer 
de tidsfrister inom vilka en ansökan om 
vård i en annan medlemsstat måste 
handläggas, ta hänsyn till

4. Medlemsstaterna ska, när de fastställer 
de tidsfrister inom vilka en ansökan om 
vård i en annan medlemsstat måste 
handläggas samt när de handlägger dessa 
ansökningar, ta hänsyn till

a) sjukdomen i fråga, a) sjukdomen i fråga,
b) patientens grad av smärta, b) patientens grad av smärta,

c) funktionshindrets art och c) funktionshindrets art och
d) patientens arbetsförmåga. d) patientens arbetsförmåga.

5. Medlemsstaterna ska se till att alla 5. Medlemsstaterna ska se till att alla 
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administrativa beslut angående vård i en 
annan medlemsstat kan överklagas och att 
de också kan bli föremål för rättsliga 
åtgärder, t.ex. interimistiska åtgärder.

administrativa eller medicinska beslut 
angående vård i en annan medlemsstat kan 
överklagas, eventuellt på grundval av ett 
medicinskt utlåtande, och att de också kan 
bli föremål för rättsliga åtgärder, t.ex. 
interimistiska åtgärder.

Or. fr

Motivering

Principen om att förordning (EEG) nr 1408/71 gäller i första hand anges i artikel 8.3. Man 
måste se till att denna artikel stämmer överens med ändringsförslagen till artikel 8.

Dessutom måste man ange på vilka handlingar överklagan kan grundas.

Ändringsförslag 509
Gyula Hegyi

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad ska se till att de administrativa 
rutinerna för utnyttjande av vård i en 
annan medlemsstat vad gäller 
förhandstillstånd enligt artikel 8.3, 
ersättning av kostnader för vård i en 
annan medlemsstat och andra villkor och 
formaliteter enligt artikel 6.3 grundas på 
objektiva och icke-diskriminerande 
kriterier som offentliggörs i förväg och 
som är nödvändiga och proportionella för 
det mål som ska uppnås. En försäkrad 
person bör i varje fall alltid beviljas det 
tillstånd enligt förordningarna om 
samordning av de sociala 
trygghetssystemen som avses i artikel 3.1 f 
ifall villkoren i artikel 22.1 c och 
artikel 22.2 i förordning 1408/71 uppfylls.

utgår

Or. hu
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Motivering

Frågan om att förbjuda avslag på ansökningar om förhandstillstånd redan regleras på ett 
tillfredsställande sätt genom de nämnda artiklarna i förordning (EG) nr 1408/71. Att nämna 
dem här är onödigt och ökar i stället oklarheterna kring de två separata tillståndsförfaranden 
som kommissionen har för avsikt att införa (ett förslag till direktiv och förordningar om 
samordning av de sociala trygghetssystemen.) Förhållandet mellan de två instrumenten bör 
fastställas i artikel 3.

Ändringsförslag 510
Kartika Tamara Liotard

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad ska se till att de administrativa 
rutinerna för utnyttjande av vård i en annan 
medlemsstat vad gäller förhandstillstånd 
enligt artikel 8.3, ersättning av kostnader 
för vård i en annan medlemsstat och andra 
villkor och formaliteter enligt artikel 6.3
grundas på objektiva och 
icke-diskriminerande kriterier som 
offentliggörs i förväg och som är 
nödvändiga och proportionella för det mål 
som ska uppnås. En försäkrad person bör i 
varje fall alltid beviljas det tillstånd enligt 
förordningarna om samordning av de 
sociala trygghetssystemen som avses i 
artikel 3.1 f ifall villkoren i artikel 22.1 c 
och artikel 22.2 i förordning 1408/71 
uppfylls.

1. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad ska se till att de administrativa 
rutinerna för utnyttjande av vård i en annan 
medlemsstat vad gäller förhandstillstånd 
enligt artikel 22.1 c och 22.2 i rådets 
förordning (EEG) nr 1408/71, ersättning 
av kostnader för vård i en annan 
medlemsstat och andra villkor och 
formaliteter enligt artikel 6.1 grundas på 
objektiva och icke-diskriminerande 
kriterier. En försäkrad person bör i varje 
fall alltid beviljas det tillstånd enligt 
förordningarna om samordning av de 
sociala trygghetssystemen som avses i 
artikel 3.1 f ifall villkoren i artikel 22.1 c 
och artikel 22.2 i förordning 1408/71 
uppfylls.

Or. en

Motivering

Enligt artikel 152 i EG-fördraget är det bara medlemsstaterna själva som är behöriga att 
bestämma om hur deras system för hälso- och sjukvård ska organiseras och finansieras och i 
detta ingår också deras behörighet att inrätta system för förhandstillstånd för sjukhusvård 
utomlands, vilket följer Europeiska domstolens rättspraxis. Dessutom går kommissionens 
förslag om förhandstillstånd långt utöver vad EG-domstolen fastställt i sin rättspraxis och 
måste likaså avvisas.
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Ändringsförslag 511
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad ska se till att de administrativa 
rutinerna för utnyttjande av vård i en annan 
medlemsstat vad gäller förhandstillstånd 
enligt artikel 8.3, ersättning av kostnader 
för vård i en annan medlemsstat och andra 
villkor och formaliteter enligt artikel 6.3
grundas på objektiva och 
icke-diskriminerande kriterier som 
offentliggörs i förväg och som är 
nödvändiga och proportionella för det mål 
som ska uppnås. En försäkrad person bör 
i varje fall alltid beviljas det tillstånd 
enligt förordningarna om samordning av 
de sociala trygghetssystemen som avses i 
artikel 3.1 f ifall villkoren i artikel 22.1 c 
och artikel 22.2 i förordning 1408/71 
uppfylls.

1. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad ska se till att de administrativa 
rutinerna för utnyttjande av vård i en annan 
medlemsstat vad gäller förhandstillstånd 
enligt artikel 8.2 och betalning av 
kostnader för vård i en annan medlemsstat 
grundas på objektiva och 
icke-diskriminerande kriterier som 
offentliggörs i förväg och som är 
nödvändiga och proportionella för det mål 
som ska uppnås.

Or. es

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att reda ut rättsförhållandena mellan direktivet och 
förordningen.

Ändringsförslag 512
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad ska se till att de administrativa 

1. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad ska se till att de administrativa 
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rutinerna för utnyttjande av vård i en annan 
medlemsstat vad gäller förhandstillstånd 
enligt artikel 8.3, ersättning av kostnader 
för vård i en annan medlemsstat och andra 
villkor och formaliteter enligt artikel 6.3 
grundas på objektiva och icke-
diskriminerande kriterier som offentliggörs
i förväg och som är nödvändiga och 
proportionella för det mål som ska uppnås.
En försäkrad person bör i varje fall alltid 
beviljas det tillstånd enligt förordningarna 
om samordning av de sociala 
trygghetssystemen som avses i artikel 3.1 f 
ifall villkoren i artikel 22.1 c och 
artikel 22.2 i förordning 1408/71 uppfylls.

rutinerna för utnyttjande av vård i en annan 
medlemsstat vad gäller förhandstillstånd 
enligt artikel 8.3, ersättning av kostnader 
för vård i en annan medlemsstat och andra 
villkor och formaliteter enligt artikel 6.3 
grundas på objektiva och icke-
diskriminerande kriterier som offentliggörs 
i förväg och som är nödvändiga och 
proportionella för det mål som ska uppnås.
Fram till dess att förordning (EG) 
nr 883/2004 börjar tillämpas gäller att en 
försäkrad person i varje fall alltid ska
beviljas det tillstånd enligt förordningarna 
om samordning av de sociala 
trygghetssystemen som avses i artikel 3.1 f 
ifall villkoren i artikel 22.1 c och 
artikel 22.2 i förordning 1408/71 uppfylls.
Från och med att förordning (EG) 
nr 883/2004 börjar tillämpas gäller att en 
försäkrad person alltid, när villkoren i 
artikel 20 i förordning (EG) nr 883/2004 
uppfylls, ska beviljas det tillstånd enligt 
förordningarna om samordning av de 
sociala trygghetssystemen som avses i 
artikel 3.1 f.

Or. nl

Ändringsförslag 513
Åsa Westlund

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna kan begränsa valet 
av vårdgivare eller tillämpa andra 
planeringsåtgärder inom landets gränser, 
såsom villkor och kriterier samt rättsliga 
och administrativa formaliteter gällande 
exempelvis regler kring hur offentliga 
medel kan användas inom hälso- och 
sjukvården. Dessa kan också gälla 
gränsöverskridande vård utanför sjukhus, 
förutsatt att de respekterar friheterna på 
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den inre marknaden och att alla 
eventuella begränsningar av tillgången 
till sådan vård utomlands är nödvändiga, 
proportionella och icke diskriminerande.

Or. sv

Motivering

Med hänsyn till medlemsstaternas kompetens på hälso- och sjukvårdsområdet är det viktigt 
att direktivet medger dessas rätt att välja vilken typ av vård och i vilken form och vad som ska 
finansieras med offentliga medel. Reglerna får inte vara diskriminerande och kriterierna 
måste vara tydliga och på förhand kända.

Ändringsförslag 514
Colm Burke

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Alla sådana system för rutiner ska vara 
lätt tillgängliga och kunna garantera att 
ansökningarna behandlas objektivt och 
opartiskt inom de tidsfrister som 
medlemsstaterna fastställer och 
offentliggör på förhand.

2. Alla sådana system för rutiner ska vara 
lätt tillgängliga och kunna garantera att 
ansökningarna behandlas objektivt och 
opartiskt inom en tidsfrist på högst 
15 kalenderdagar.

Or. en

Motivering

Patienterna bör inte ställas inför onödiga administrativa dröjsmål i handläggningen av deras 
ansökningar. Därför är det viktigt att förhindra sådana dröjsmål genom att fastställa tydliga 
tidsfrister som normalt sett inte får överskridas.
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Ändringsförslag 515
John Bowis

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Alla sådana system för rutiner ska vara 
lätt tillgängliga och kunna garantera att 
ansökningarna behandlas objektivt och 
opartiskt inom de tidsfrister som 
medlemsstaterna fastställer och 
offentliggör på förhand.

2. Alla sådana system för rutiner ska vara 
lätt tillgängliga och kunna garantera att 
ansökningarna behandlas objektivt och 
opartiskt inom rimliga tidsfrister som 
medlemsstaterna fastställer och 
offentliggör på förhand. Vid 
handläggningen av sådana ansökningar 
ska hänsyn tas till hur brådskande fallet 
är och de individuella omständigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 516
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Alla sådana system för rutiner ska vara 
lätt tillgängliga och kunna garantera att 
ansökningarna behandlas objektivt och 
opartiskt inom de tidsfrister som 
medlemsstaterna fastställer och 
offentliggör på förhand.

2. Alla sådana system för rutiner ska vara 
lätt tillgängliga och kunna garantera att 
ansökningarna behandlas objektivt och 
opartiskt inom de maximala tidsfrister som 
medlemsstaterna fastställer och 
offentliggör på förhand. Vid 
handläggningen av ansökningarna ska 
hänsyn tas till hur brådskande fallet är 
och de individuella omständigheterna.

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 

Adlib Express Watermark



PE418.342v01-00 62/84 AM\764106SV.doc

SV

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

Ändringsförslag 517
Åsa Westlund

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. När det inom en medlemsstat finns 
regler som innebär att vård som ges av en 
privat vårdgivare, som finansierar delar 
av sin verksamhet via privata 
försäkringar, inte ersätts med offentliga 
medel, kan medlemsstaterna besluta att 
dessa regler även ska gälla 
gränsöverskridande vård; detta för att 
undvika att vårdgivare diskrimineras 
utifrån vilken medlemsstat de finns i.

Or. sv

Motivering

Med hänsyn till medlemsstaternas kompetens på hälso- och sjukvårdsområdet är det viktigt 
att direktivet medger dessas rätt att välja vilken typ av vård och i vilken form och om som ska 
finansieras med offentliga medel. Reglerna får inte vara diskriminerande och kriterierna 
måste vara tydliga och på förhand kända.

Ändringsförslag 518
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska i förväg tydligt 
ange vilka kriterier som gäller för avslag 
på ansökan om förhandstillstånd enligt 

utgår
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artikel 8.3.

Or. de

Ändringsförslag 519
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska i förväg tydligt 
ange vilka kriterier som gäller för avslag 
på ansökan om förhandstillstånd enligt 
artikel 8.3.

utgår

Or. es

Motivering

Denna punkt finns redan i ändringsförslaget till artikel 8 (ny punkt 5a). Eftersom den är 
överflödig föreslås det att den ska utgå.

Ändringsförslag 520
Dorette Corbey

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska i förväg tydligt 
ange vilka kriterier som gäller för avslag på 
ansökan om förhandstillstånd enligt 
artikel 8.3.

3. Medlemsstaterna ska i förväg tydligt 
ange vilka kriterier som gäller för avslag på 
ansökan om och/eller undantag från
förhandstillstånd enligt artikel 8.3.

Or. nl
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Ändringsförslag 521
Kartika Tamara Liotard

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska i förväg tydligt 
ange vilka kriterier som gäller för avslag på 
ansökan om förhandstillstånd enligt 
artikel 8.3.

3. Medlemsstaterna ska i förväg tydligt 
ange vilka kriterier som gäller för avslag på 
ansökan om förhandstillstånd.

Or. en

Motivering

Enligt artikel 152 i EG-fördraget är det bara medlemsstaterna själva som är behöriga att 
bestämma om hur deras system för hälso- och sjukvård ska organiseras och finansieras och i 
detta ingår också deras behörighet att inrätta system för förhandstillstånd för sjukhusvård 
utomlands, vilket följer Europeiska domstolens rättspraxis. Dessutom går kommissionens 
förslag om förhandstillstånd långt utöver vad EG-domstolen fastställt i sin rättspraxis och 
måste likaså avvisas.

Ändringsförslag 522
Christofer Fjellner

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Under alla omständigheter ska 
förhandstillstånd ges om den berörda 
personen inte kan få den aktuella 
behandlingen i den medlemsstat där 
vederbörande är försäkrad inom en 
medicinskt försvarbar tidsperiod, med 
hänsyn till personens rådande 
hälsotillstånd och det sannolika 
sjukdomsförloppet.

Or. en
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Motivering

Principen om ”onödigt dröjsmål” bör inbegripas i direktivet, eftersom den ingår i 
rättspraxisen. Principen bör definieras i enlighet med ordalydelsen i rådets förordning (EG) 
nr 883/2004 (artikel 22.2), dvs. att förhandstillstånd måste ges i fall av onödigt dröjsmål. Om 
direktivet innehåller samma kriterier som förordningen underlättar det samordningen och 
tillämpningen av de två systemen och gör rättsläget tydligare.

Ändringsförslag 523
John Bowis

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna får erbjuda patienter 
ett frivilligt system för 
förhandsmeddelande, där patienten i 
gengäld för ett sådant meddelande får ett 
tillgodokvitto på vilket den maximala 
ersättningsberättigande kostnaden anges.
Detta tillgodokvitto kan sedan tas med till 
det behandlande sjukhuset, varvid 
kostnaden täcks direkt av den medlemsstat 
där patienten är försäkrad.

Or. en

Ändringsförslag 524
Riitta Myller

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna kan erbjuda 
patienterna ett frivilligt system med 
förhandstillstånd där patienten, efter att 
ha utverkat förhandstillståndet, får en 
servicevoucher där det framgår vilka 
behandlingar som kommer att ersättas 
och vilka de faktiska kostnaderna för dem 
kommer att bli. Vouchern kan sedan tas 
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till det sjukhus där behandlingen utförs 
och ersättningen betalas direkt av den 
medlemsstat där patienten är försäkrad.

Or. fi

Ändringsförslag 525
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad ska se till att en patient som fått 
förhandstillstånd för hälso- och sjukvård 
utomlands bara måste göra sådana 
direktbetalningar och betalningar för 
kostnader över taket för 
ersättningsberättigande till hälso- och 
sjukvårdssystemen och/eller vårdgivaren i 
den behandlande medlemsstaten som 
omfattas av kraven i den medlemsstat där 
patienten är försäkrad.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna är skyldiga att underlätta patienternas rörlighet i lämpliga fall och 
garantera tillgång på lika villkor till vård utomlands. De kan därför även bli tvungna att 
undanröja eventuella praktiska hinder för vård utomlands, till exempel att patienten 
måste/göra direktbetalningar och betalningar för kostnader som överskrider taket för 
ersättningsberättigande till hälso- och sjukvårdssystemet eller vårdgivaren i den behandlande 
medlemsstaten.
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Ändringsförslag 526
Åsa Westlund

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna får erbjuda patienter 
ett frivilligt system med förhandstillstånd 
som innebär att den medlemsstat där 
patienten är försäkrad betalar 
vårdgivaren i annan medlemsstat direkt.

Or. sv

Motivering

Frågan om huruvida en vårdtagare ska kunna söka vård i en annan medlemsstat ska aldrig 
vara beroende av huruvida vårdtagaren har möjlighet att själv lägga ut pengar. Ett system 
för en direkt transferering mellan medlemstat och vårdgivare bör därför finnas.

Ändringsförslag 527
John Bowis

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska, när de fastställer 
de tidsfrister inom vilka en ansökan om 
vård i en annan medlemsstat måste 
handläggas, ta hänsyn till

utgår

a) sjukdomen i fråga,
b) patientens grad av smärta,
c) funktionshindrets art och
d) patientens arbetsförmåga.

Or. en
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Ändringsförslag 528
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska, när de fastställer 
de tidsfrister inom vilka en ansökan om 
vård i en annan medlemsstat måste 
handläggas, ta hänsyn till

utgår

a) sjukdomen i fråga,
b) patientens grad av smärta,
c) funktionshindrets art och
d) patientens arbetsförmåga.

Or. de

Ändringsförslag 529
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska, när de fastställer 
de tidsfrister inom vilka en ansökan om 
vård i en annan medlemsstat måste 
handläggas, ta hänsyn till

utgår

a) sjukdomen i fråga,
b) patientens grad av smärta,
c) funktionshindrets art och
d) patientens arbetsförmåga.

Or. es

Motivering

Syftet är att skapa överensstämmelse med ändringsförslaget till artikel 9.2.
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Ändringsförslag 530
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska, när de fastställer 
de tidsfrister inom vilka en ansökan om 
vård i en annan medlemsstat måste 
handläggas, ta hänsyn till

4. När de fastställer de tidsfrister inom 
vilka en ansökan om vård i en annan 
medlemsstat måste handläggas ska 
medlemsstaterna, i enlighet med principen 
och turordning och behov, ta hänsyn till

Or. da

Motivering

Vi önskar klargöra att det rör sig om den grundläggande princip om turordning och behov 
som det också lagts fram ändringsförslag om till artikel 1.

Ändringsförslag 531
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska, när de fastställer 
de tidsfrister inom vilka en ansökan om 
vård i en annan medlemsstat måste 
handläggas, ta hänsyn till

4. Medlemsstaterna ska, när de fastställer 
de tidsfrister inom vilka en ansökan om 
vård i en annan medlemsstat måste 
handläggas samt när de handlägger dessa 
ansökningar, ta hänsyn till

Or. fr
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Ändringsförslag 532
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska, när de fastställer 
de tidsfrister inom vilka en ansökan om 
vård i en annan medlemsstat måste 
handläggas, ta hänsyn till

4. Medlemsstaterna ska, när de fastställer 
de tidsfrister inom vilka en ansökan om 
vård i en annan medlemsstat måste 
handläggas, ta hänsyn till och fastställa 
kriterier för att mäta

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör när de tar hänsyn till hälsotillståndet, patientens grad av smärta, 
funktionshindrets art och patientens arbetsförmåga i den utsträckning det är möjligt fastställa 
en tidsfrist på grundval av kriterier som patienterna känner till i förväg.

Ändringsförslag 533
Dorette Corbey

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) sjukdomen i fråga, a) sjukdomen i fråga, och sociala 
omständigheter,

Or. nl
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Ändringsförslag 534
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) hur brådskande behandlingen är,

Or. en

Motivering

Många hälsotillstånd kanske inte är smärtsamma men kräver ändå brådskande behandling.

Ändringsförslag 535
Urszula Krupa

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) möjlighet att genomföra behandlingen 
i det land där patienten är bosatt utan att 
detta blir till förfång för patienten,

Or. pl

Motivering

Varje medlemsstat måste först och främst se till att behandling kan äga rum i det egna landet, 
men alltid informera om hur beslutsfattandet går till och hur besluten kan överklagas. 
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Ändringsförslag 536
Iles Braghetto

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) vårdgivarens formella ackreditering.

Or. it

Motivering

Ackrediteringen är ett av de viktiga aspekter som den som vill söka specialistvård utomlands 
måste beakta.

Ändringsförslag 537
Urszula Krupa

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4 – stycke 2 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstatwerna ska alltid informera 
om hur beslut kan överklagas.

Or. pl

Motivering

Varje medlemsstat måste först och främst se till att behandling kan äga rum i det egna landet, 
men alltid informera om hur beslutsfattandet går till och hur besluten kan överklagas.
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Ändringsförslag 538
Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Med tanke på de svårigheter som vissa 
offentliga hälso- och sjukvårdssystem har 
när det gäller att fastställa de exakta 
kostnaderna för samtliga tjänster och 
behandlingar bör det från och med det att 
detta direktiv antas anslås en period på 
fyra år för att utvärdera kostnaderna och 
jämföra tjänsteutbudet, eftersom det 
förekommer avsevärda skillnader mellan 
länderna.

Or. es

Motivering

I många medlemsstater, där alla har tillgång till kostnadsfri offentlig hälso- och sjukvård, 
som även täcker läkemedel, måste staterna skapa ett parallellt system för att ta emot medel.

Ändringsförslag 539
Claude Turmes, Margrete Auken

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Systemen för förhandstillstånd måste 
tillgängliggöras på lämplig nivå för 
medlemsstatens hälso- och 
sjukvårdsförvaltning och vara tillgängliga 
och insynsvänliga för patienterna.
Bestämmelserna om förhandstillstånd och 
avslag på ansökan ska finnas tillgängliga 
innan ansökan lämnas in, så att 
ansökningsförfarandet blir rättvist och 
insynsvänligt.
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Or. en

Motivering

Det är viktigt att garantera att system för förhandstillstånd finns tillgängliga.

Ändringsförslag 540
Françoise Grossetête

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska se till att alla 
administrativa beslut angående vård i en 
annan medlemsstat kan överklagas och att 
de också kan bli föremål för rättsliga 
åtgärder, t.ex. interimistiska åtgärder.

5. Medlemsstaterna ska se till att alla 
administrativa eller medicinska beslut 
angående vård i en annan medlemsstat kan, 
beroende på omständigheterna, bli 
föremål för ett medicinskt utlåtande eller 
överklagas och att de också kan bli föremål 
för rättsliga åtgärder, t.ex. interimistiska 
åtgärder.

Or. fr

Ändringsförslag 541
Maria Berger

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska se till att alla 
administrativa beslut angående vård i en 
annan medlemsstat kan överklagas och att 
de också kan bli föremål för rättsliga 
åtgärder, t.ex. interimistiska åtgärder.

5. Medlemsstaterna ska se till att alla 
administrativa beslut angående vård i en 
annan medlemsstat, framför allt avslag på 
ansökan om förhandstillstånd enligt 
artikel 8.3, kan överklagas och att de också 
kan bli föremål för rättsliga åtgärder, t.ex. 
interimistiska åtgärder.

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

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska se till att alla 
administrativa beslut angående vård i en 
annan medlemsstat kan överklagas och att 
de också kan bli föremål för rättsliga 
åtgärder, t.ex. interimistiska åtgärder.

5. Medlemsstaterna ska se till att alla 
administrativa beslut angående vård i en 
annan medlemsstat kan överklagas och att
de också kan bli föremål för rättsliga 
åtgärder, t.ex. interimistiska åtgärder.
Medlemsstaterna ska främja 
internationella mekanismer för 
tvistlösning utanför domstol när det gäller 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

Or. es

Motivering

Här föreslås att det läggs till en mening, som kommer från artikel 12.2 d, eftersom det är 
medlemsstaterna och inte de nationella kontaktpunkterna för gränsöverskridande hälso- och 
sjukvård som är ansvariga för denna verksamhet.

Ändringsförslag 543
Bill Newton Dunn

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Oavsett det valda systemet måste 
överklagansförfarandet vara anpassat till 
ändamålet och vara allmänt tillgängligt, 
dvs. insynsvänligt, snabbt, billigt, 
oberoende och möjligt att utnyttja för en 
sjuk eller skadad patient vars modersmål 
inte nödvändigtvis sammanfaller med 
språket i medlemsstaten. Kriterierna för 
beslut om överklagan måste 
offentliggöras.
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Or. en

Motivering

Vissa befintliga överklagansförfaranden är alltför komplicerade, till exempel i Förenade 
kungariket, där den enda officiella möjligheten att överklaga är att begära s.k. judicial review 
(författningsprövning), vilket är tids- och kostnadskrävande och komplicerat. I syfte att skapa 
klarhet för patienterna fastställs det i detta ändringsförslag minimistandarder som är 
förenliga med grundläggande skydd för medlemsstaterna.

Ändringsförslag 544
Cristiana Muscardini, Antonio Mussa

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna ska främja åtgärder 
och projekt för att garantera språkligt 
bistånd och information om patientens 
behandling under sjukhusvistelsen.

Or. it

Motivering

Det är viktigt att patienterna kan förstå den behandling de genomgår, bland annat för att de 
ska kunna ge ett välgrundat samtycke till den.

Ändringsförslag 545
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Förslag till direktiv
Artikel 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad ska se till att det finns 
mekanismer så att patienterna på begäran 
kan få information om hur man får vård i 
en annan medlemsstat och vilka villkor 

1. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad ska se till att det finns 
mekanismer så att patienterna på begäran 
kan få information om hur man får vård i 
en annan medlemsstat. Informationen ska 
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som finns, bl.a. vid skada på grund av 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård i 
en annan medlemsstat.

i synnerhet täcka följande:

• En förteckning över den hälso- och 
sjukvård som den medlemsstat där 
patienten är försäkrad täcker ekonomiskt, 
med uppgift om hur mycket som ersätts 
eller täcks direkt.
• De kvalitets- och säkerhetsstandarder 
som tillämpas i den behandlande 
medlemsstaten.
• Tillgänglighet, priser och 
kvalitetsgarantier samt riskerna med 
vården samt uppgifter om 
försäkringsskydd eller annat personligt 
eller kollektivt yrkesansvarsskydd för 
vårdgivare som finns i den behandlande 
medlemsstaten.
• En förteckning över de vårdgivare som 
godkänts av de behöriga myndigheterna i 
den behandlande medlemsstaten.
• Patienträttigheter, om hur man kan 
utöva dessa rättigheter och om vilka 
möjligheter som finns till överklagan och 
prövning om patienten förvägras sina 
rättigheter.
• De villkor som finns, bl.a. vid skada på 
grund av gränsöverskridande hälso- och 
sjukvård i en annan medlemsstat.
Medlemsstaterna ska säkerställa att 
denna information är förenlig med 
folkhälsohänseenden samt är oberoende, 
jämförbar, opartisk och komplett.

2. Den information som avses i punkt 1 ska 
vara lätt tillgänglig, även på elektronisk 
väg, och ska innehålla information om
patienträttigheter, om hur man kan utöva 
dessa rättigheter och om vilka möjligheter 
som finns till överklagan och prövning 
om patienten förvägras sina rättigheter.

2. Den information som avses i punkt 1 ska 
vara lätt tillgänglig, även på elektronisk 
väg och ska samlas in i enlighet med den 
samarbetsmekanism som fastställs i 
artikel 13.

3. Kommissionen kan i enlighet med 
förfarandet i artikel 19.2 utarbeta ett 
EU-standardformat för den skriftliga 

3. Kommissionen kan i enlighet med 
förfarandet i artikel 19.2 utarbeta ett 
EU-standardformat för den skriftliga 
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förhandsinformation som avses i punkt 1. förhandsinformation som avses i punkt 1.

Or. fr

Motivering

Direktivet måste innehålla föreskrifter om minimiuppgifter som de patienter som söker vård i 
en annan medlemsstat ska tillhandahållas, så att patienterna garanteras största möjliga 
säkerhet. Man måste också påminna om principerna för hälso- och sjukvårdsinformation.

Ändringsförslag 546
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad ska se till att det finns 
mekanismer så att patienterna på begäran
kan få information om hur man får vård i 
en annan medlemsstat och vilka villkor 
som finns, bl.a. vid skada på grund av 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård i 
en annan medlemsstat.

1. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad ska se till att det finns 
mekanismer så att patienterna på begäran 
kan få information om hur man får vård i 
en annan medlemsstat, inbegripet 
uppgifter om hur patientens rättigheter 
fastställs, hur man kan utöva dessa 
rättigheter och vilka möjligheter som 
finns till överklagan och prövning om 
patienten förvägras sina rättigheter, samt 
om vilka villkor som finns, bl.a. vid skada 
på grund av gränsöverskridande hälso- och 
sjukvård i en annan medlemsstat.
Medlemsstaterna ska rådgöra med 
berörda parter för att förvissa sig om att 
informationen är tydlig och lättillgänglig.

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att skapa klarhet genom att slå samman punkterna 1 och 
2. Det är också viktigt att rådgöra med patientgrupper och andra berörda parter för att 
säkerställa att informationen är lättbegriplig.
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Ändringsförslag 547
Claude Turmes, Margrete Auken

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad ska se till att det finns 
mekanismer så att patienterna på begäran 
kan få information om hur man får vård i 
en annan medlemsstat och vilka villkor 
som finns, bl.a. vid skada på grund av 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård i 
en annan medlemsstat.

1. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad ska se till att det finns 
mekanismer så att patienterna på begäran 
kan få information om hur man får vård i 
en annan medlemsstat. I informationen om 
gränsöverskridande vård ska det göras en 
klar skillnad mellan patienträttigheter 
som grundar sig på detta direktiv och 
rättigheter som grundar sig på de 
förordningar om samordning av de 
sociala trygghetssystemen som avses i 
artikel 3.1 f.

Or. en

Motivering

Om en patient av egen fri vilja har valt att söka vård i en annan medlemsstat skiljer sig deras 
rättigheter i fråga om prövning, eftervård etc. åt från de rättigheter som fastställs i 
förordningen om samordning av de sociala trygghetssystemen, eftersom det rör sig om olika 
beslutsförfaranden. Det är viktigt att potentiella patienter har mycket klart för sig vilket 
ansvar och vilka risker som detta medför.

Ändringsförslag 548
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad ska se till att det finns 
mekanismer så att patienterna på begäran 
kan få information om hur man får vård i 
en annan medlemsstat och vilka villkor 
som finns, bl.a. vid skada på grund av 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård i 

1. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad ska se till att det finns 
mekanismer så att patienterna på begäran 
kan få information om vård av medborgare 
från andra medlemsstater och vilka villkor 
som finns, bl.a. vid skada på grund av 
hälso- och sjukvård i den egna 
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en annan medlemsstat. medlemsstaten.

Or. es

Motivering

Denna artikel ålägger medlemsstaterna en skyldighet att informera om uppgifter som andra 
medlemsstater förfogar över, vilket innebär en alltför stor börda för de förstnämnda 
medlemsstaterna. För att informationen ska vara till nytta för medborgarna skulle det 
dessutom krävas en fortsatt uppdatering, vilket inte förefaller genomförbart. Det skulle räcka 
med att varje medlemsstat tar ansvar för att tillhandahålla information om hälso- och 
sjukvård som ges inom det egna territoriet.

Ändringsförslag 549
Frieda Brepoels

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad ska se till att det finns 
mekanismer så att patienterna på begäran 
kan få information om hur man får vård i 
en annan medlemsstat och vilka villkor 
som finns, bl.a. vid skada på grund av 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård i 
en annan medlemsstat.

1. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad ska se till att det finns 
mekanismer så att patienterna på begäran 
kan få information om hur man får vård i 
en annan medlemsstat och vilka villkor 
som finns, bl.a. vid skada på grund av 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård i 
en annan medlemsstat. Medlemsstaterna 
ska sörja för att denna information är 
oberoende, komplett och objektiv.

Or. en

Motivering

Patienterna har rätt till information av hög kvalitet för att kunna göra ett välgrundat val. 
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Ändringsförslag 550
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad ska se till att det finns 
mekanismer så att patienterna på begäran 
kan få information om hur man får vård i 
en annan medlemsstat och vilka villkor 
som finns, bl.a. vid skada på grund av 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård i 
en annan medlemsstat.

1. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad ska se till att det finns 
mekanismer så att patienterna på begäran 
kan få information om hur man får vård i 
en annan medlemsstat och vilka villkor 
som finns, bl.a. vid skada på grund av 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård i 
en annan medlemsstat. I informationen om 
gränsöverskridande vård ska det göras en 
klar skillnad mellan patienträttigheter på 
grundval av detta direktiv och 
patienträttigheter på grundval av de 
förordningar om samordning av de 
sociala trygghetssystemen som avses i 
artikel 3.1 f.

Or. nl

Ändringsförslag 551
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad ska se till att det finns 
mekanismer så att patienterna på begäran 
kan få information om hur man får vård i 
en annan medlemsstat och vilka villkor 
som finns, bl.a. vid skada på grund av 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård i 
en annan medlemsstat.

1. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad ska se till att det finns 
mekanismer så att patienterna på begäran 
kan få information om hur man får vård i 
en annan medlemsstat och vilka villkor 
som finns, bl.a. vid skada på grund av 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård i 
en annan medlemsstat.
Patientorganisationerna får göras 
delaktiga i samarbetet med de behöriga 
nationella myndigheterna i framtagandet 
och spridningen av information till 
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patienterna.

Or. en

Motivering

Patientorganisationerna utgör en värdefull källa till stöd för de nationella behöriga 
myndigheter som arbetar med att ta fram och sprida information direkt till patienterna.

Ändringsförslag 552
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den information som avses i punkt 1 
ska vara lätt tillgänglig, även på 
elektronisk väg, och ska innehålla 
information om patienträttigheter, om hur 
man kan utöva dessa rättigheter och om 
vilka möjligheter som finns till överklagan 
och prövning om patienten förvägras sina 
rättigheter.

utgår

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag hänger samman med ett tidigare ändringsförslag till artikel 10.1, där 
de två punkterna slagits samman i syfte att skapa klarhet.

Ändringsförslag 553
Evangelia Tzampazi

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den information som avses i punkt 1 ska 
vara lätt tillgänglig, även på elektronisk 

2. Den information som avses i punkt 1 ska 
vara lätt tillgänglig, även på elektronisk 
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väg, och ska innehålla information om 
patienträttigheter, om hur man kan utöva 
dessa rättigheter och om vilka möjligheter 
som finns till överklagan och prövning om 
patienten förvägras sina rättigheter.

väg, offentliggöras i format som personer 
med funktionshinder kan tillgå och 
innehålla information om 
patienträttigheter, om hur man kan utöva 
dessa rättigheter och om vilka möjligheter 
som finns till överklagan och prövning om 
patienten förvägras sina rättigheter.

Or. en

Motivering

All information måste vara tillgänglig för funktionshindrade, för att de ska kunna göra 
anspråk på sina rättigheter.

Ändringsförslag 554
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen kan i enlighet med 
förfarandet i artikel 19.2 utarbeta ett 
EU-standardformat för den skriftliga 
förhandsinformation som avses i punkt 1.

utgår

Or. en

Motivering

I information om gränsöverskridande hälso- och sjukvård bör man beakta skillnaderna när 
det gäller hälso- och sjukvårdssystemens förvaltning och organisation i olika medlemsstater. 
En EU-standard skulle därför kunna motverka sitt syfte. 
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Ändringsförslag 555
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen kan i enlighet med 
förfarandet i artikel 19.2 utarbeta ett 
EU-standardformat för den skriftliga 
förhandsinformation som avses i punkt 1.

3. Medlemsstaterna kan i enlighet med 
förfarandet i artikel 19.2 och med bistånd 
av kommissionen utarbeta ett 
EU-standardformat för den skriftliga 
förhandsinformation som avses i punkt 1.

Or. es

Motivering

Det är inte acceptabelt att kommissionen kan införa ett standardformat som ska gälla i hela 
gemenskapen. Det måste vara medlemsstaterna som kommer överens om framtagandet av en 
sådan standard, samtidigt som de i detta arbete kan bistås av kommissionen.

Ändringsförslag 556
Cristiana Muscardini, Antonio Mussa

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kommissionen ska övervaka 
genomförandet av detta direktiv och 
främja åtgärder för att samordna och 
sprida högkvalitativa hälso- och 
sjukvårdsstandarder.

Or. it

Motivering

Det är viktigt att stärka samordningen på europeisk nivå i syfte att öka de europeiska 
patienternas tillgång till högkvalitativ vård.
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