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Ændringsforslag 189
Kartika Tamara Liotard

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med dette direktiv fastlægges en generel 
ramme for levering af sikre og effektive 
grænseoverskridende sundhedsydelser af 
høj kvalitet.

Formålet med dette direktiv er at supplere 
den eksisterende ramme for samordning 
af sociale sikringsordninger (forordning 
(EØF) nr.1408/71 og dens efterfølger 
forordning (EF) nr. 883/2004) med 
hensyn til patientrettigheder i forbindelse 
med levering af sikre og effektive 
grænseoverskridende sundhedsydelser af 
høj kvalitet. Direktivet fastlægger en 
generel ramme for patientrettigheder i 
forbindelse med grænseoverskridende 
sundhedsydelser.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt for Den Europæiske Union, ligesom det ikke henhører under Unionens 
kompetence, at fastsætte bestemmelser om sundhedsydelser i et særskilt direktiv med 
henvisning til oprettelsen af det indre marked (EF-traktatens artikel 95). Sundhedsydelser er 
ikke omfattet af det indre marked og medlemsstaternes kompetence, som fastsat i EF-
traktatens artikel 152 skal respekteres. For at styrke patientrettighederne i forbindelse med 
grænseoverskridende patientmobilitet bør man udelukkende anvende og supplere de 
eksisterende rammer for samordning af de sociale sikringsordninger - forordning (EØF) nr. 
1408/71 og dens efterfølger forordning (EF) nr. 883/2004.
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Ændringsforslag 190
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med dette direktiv fastlægges en generel 
ramme for levering af sikre og effektive 
grænseoverskridende sundhedsydelser af 
høj kvalitet.

Dette direktiv fastlægger regler for 
adgangen til sikre sundhedsydelser af høj 
kvalitet i en anden medlemsstat og 
etablerer samarbejdsordninger om 
sundhedsydelser mellem medlemsstaterne 
i fuld respekt for medlemsstaternes 
kompetence til at tilrettelægge og levere 
sundhedsydelser.
Ved anvendelsen af dette direktiv skal 
medlemsstaterne tage hensyn til 
principperne om universalitet, adgang til 
sundhedsydelser af god kvalitet, lighed og 
solidaritet. 

Or. en

Begrundelse

Den første halvdel af ændringsforslaget har til formål at præcisere, hvad der er direktivets 
formål. Det andet afsnit er flyttet fra artikel 5 i Kommissionens forslag, da det er mere 
hensigtsmæssigt, at principperne fremgår af nærværende artikel. 

Ændringsforslag 191
Claude Turmes, Margrete Auken

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med dette direktiv fastlægges en generel 
ramme for levering af sikre og effektive 
grænseoverskridende sundhedsydelser af 
høj kvalitet.

Dette direktiv fastlægger bestemmelser for 
godtgørelse af udgifter til sundhedsydelser 
modtaget i en anden medlemsstat for 
patienter, der vælger at begive sig til en 
anden medlemsstat med henblik på at 
modtage sundhedsydelser der, samt at 
muliggøre et samarbejde mellem 
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medlemsstater inden for evaluering af 
sundhedsteknologier, referencecentre og 
e-sundhed, samtidig med at der fuldt ud 
tages hensyn til den nationale kompetence 
til at tilrettelægge og levere 
sundhedsydelser i overensstemmelse med 
principperne om universel adgang, 
solidaritet, overkommelige priser, lige 
geografisk tilgængelighed og demokratisk 
kontrol.

Or. en

Begrundelse

Dette direktivs forskellige målsætninger kommer bedre frem, når formålet udtrykkes på denne 
måde. Det er vigtigt at henvise til medlemsstaternes ansvar og de principper, som bør tages i 
betragtning i den sundhedspolitik, der allerede indgår i dette direktivs målsætning.

Ændringsforslag 192
John Bowis

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med dette direktiv fastlægges en generel 
ramme for levering af sikre og effektive 
grænseoverskridende sundhedsydelser af 
høj kvalitet.

Dette direktiv fastlægger regler for 
adgangen til sikre sundhedsydelser af høj 
kvalitet i en anden medlemsstat og 
etablerer samarbejdsordninger om 
sundhedsydelser mellem medlemsstaterne 
i fuld respekt for medlemsstaternes 
kompetence til at tilrettelægge og levere 
sundhedsydelser.

Or. en

Begrundelse

Det bør af direktivets formål fremgå, at medlemsstaterne har kompetence til at tilrettelægge 
og levere sundhedsydelser, jf. EF-traktatens artikel 152.
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Ændringsforslag 193
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med dette direktiv fastlægges en generel 
ramme for levering af sikre og effektive 
grænseoverskridende sundhedsydelser af 
høj kvalitet.

Dette direktiv fastlægger regler for 
adgangen til sikre sundhedsydelser af høj 
kvalitet i en anden medlemsstat og 
etablerer samarbejdsordninger om 
sundhedsydelser mellem medlemsstaterne 
i fuld respekt for medlemsstaternes 
kompetence til at tilrettelægge og levere 
sundhedsydelser.

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette direktiv bør være begrænset til adgangen til sikre sundhedsydelser af høj 
kvalitet. Det falder indenfor medlemsstaternes kompetence at tilrettelægge og levere 
sundhedsydelser, jf. EF-traktatens artikel 152, stk. 5.

Ændringsforslag 194
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med dette direktiv fastlægges en generel 
ramme for levering af sikre og effektive 
grænseoverskridende sundhedsydelser af 
høj kvalitet.

Dette direktiv indeholder bestemmelser 
om adgang til sikre sundhedsydelser af høj 
kvalitet i andre medlemsstater og etablerer 
samarbejdsmekanismer for
sundhedsydelser mellem medlemsstaterne 
under fuld hensyntagen til de nationale 
myndigheders ansvar for tilrettelæggelse 
og levering af sundhedsydelser.

Or. de
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Begrundelse

Det drejer sig ikke om at foretage en samlet regulering af grænseoverskridende 
sundhedsydelser, men om at forbedre patienternes mobilitet.

Ændringsforslag 195
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med dette direktiv fastlægges en generel 
ramme for levering af sikre og effektive 
grænseoverskridende sundhedsydelser af 
høj kvalitet.

Med dette direktiv fastlægges en generel 
ramme for EU-borgernes adgang til sikre 
og effektive sundhedsydelser af høj kvalitet 
på lige vilkår, og der etableres 
mekanismer for samarbejde mellem 
medlemsstaterne på sundhedsområdet, 
mens de nationale beføjelser med hensyn 
til tilrettelæggelse og levering af 
sundhedsydelser respekteres.

Or. es

Begrundelse

Det foreliggende forslag, der fokuserer på patientmobilitet, kan betragtes som gavnligt for en 
bestemt type borger (velinformeret, med høj købekraft og kendskab til fremmedsprog), men 
denne gruppe borgere er i mindretal. 

Det foreslås, at målsætningen for forslaget ikke skal koncentreres udelukkende om 
patientmobilitet (som kun berører et mindretal), men også bør fokusere på at forbedre 
sundhedsydelsernes kvalitet og sikkerhed samt på samarbejde mellem medlemsstaterne, 
hvilket er aspekter, som er til gavn for alle borgere.
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Ændringsforslag 196
Edite Estrela

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med dette direktiv fastlægges en generel 
ramme for levering af sikre og effektive
grænseoverskridende sundhedsydelser af 
høj kvalitet.

Med dette direktiv fastlægges en generel 
ramme for adgang til sikre 
grænseoverskridende sundhedsydelser af 
høj kvalitet, uden at dette berører 
nationale beføjelser med hensyn til 
organisation og levering af 
sundhedstjenesteydelser i henhold til EF-
traktatens artikel 152, stk. 5. 

Or. pt

Ændringsforslag 197
Anne Ferreira, Harlem Désir og Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med dette direktiv fastlægges en generel 
ramme for levering af sikre og effektive 
grænseoverskridende sundhedsydelser af 
høj kvalitet.

Med dette direktiv fastlægges der en 
generel ramme for levering af sikre og 
effektive grænseoverskridende 
sundhedsydelser af høj kvalitet og for 
godtgørelse af grænseoverskridende 
sundhedsydelser under hensyntagen til de 
opgaver af almennyttig interesse, der er 
pålagt medlemsstaternes 
sundhedssystemer på grundlag af 
principperne om universalitet, adgang til 
pleje af god kvalitet, lighed og solidaritet.

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt, at der i direktivets første artikel henvises til principperne for 
sundhedssystemernes funktion, og at det præciseres, at formålet med dette direktiv også er at 
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opstille betingelserne for godtgørelse af udgifter til sundhedsydelser, der er leveret i en anden 
medlemsstat end forsikringsmedlemsstaten.

Ændringsforslag 198
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med dette direktiv fastlægges en generel 
ramme for levering af sikre og effektive
grænseoverskridende sundhedsydelser af 
høj kvalitet.

Med dette direktiv fastlægges en generel 
ramme for levering af 
grænseoverskridende sundhedsydelser med 
det formål at forbedre adgang, kvalitet og 
effektivitet i medlemsstaternes 
sundhedssystemer.

Or. nl

Begrundelse

Direktivet indeholder to forskellige dele: en del, der beskæftiger sig med patienters 
rettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser, og en anden del, der 
beskæftiger sig med visse organisatoriske aspekter af arbejdet inden for sundhedsvæsenet i 
bredere forstand, bl.a. medlemsstaternes forpligtelse til at samarbejde.

Ændringsforslag 199
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med dette direktiv fastlægges en generel 
ramme for levering af sikre og effektive 
grænseoverskridende sundhedsydelser af 
høj kvalitet.

Med dette direktiv fastlægges en generel 
ramme for levering af sikre og effektive 
sundhedsydelser af høj kvalitet og for 
godtgørelse af grænseoverskridende 
sundhedsydelser.

Or. en
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Begrundelse

Der er ikke noget ønske om at gøre forskel på sundhedsydelser, hvad enten disse leveres i 
medlemsstaten eller i forbindelse med grænseoverskridelser. Patienter, der forbliver i deres 
eget land, bør have samme rettigheder som de patienter, der modtager eller søger at modtage 
behandling eller sundhedsydelser i en anden medlemsstat.

Ændringsforslag 200
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med dette direktiv fastlægges en generel 
ramme for levering af sikre og effektive 
grænseoverskridende sundhedsydelser af 
høj kvalitet.

Med dette direktiv fastlægges en generel 
ramme for patientrettigheder i forbindelse 
med grænseoverskridende 
sundhedsydelser. 

Or. da

Begrundelse

Det ligger ikke inden for rammerne af dette direktiv at definere kvalitet, sikkerhed og 
effektivitet af sundhedsydelser, men at klarlægge rammerne for patienters rettigheder ved 
behandling i udlandet.

Ændringsforslag 201
Urszula Krupa

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med dette direktiv fastlægges en generel 
ramme for levering af sikre og effektive 
grænseoverskridende sundhedsydelser af 
høj kvalitet.

Med dette direktiv fastlægges en generel 
ramme for gratis levering af sikre og 
effektive grænseoverskridende 
sundhedsydelser af høj kvalitet i de 
tilfælde, hvor der er behov for højt 
specialiserede lægelige procedurer, som 
ikke er tilgængelige på bopælsstedet.

Or. pl
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Begrundelse

Sundhedsydelser er kun alment tilgængelige, hvis de er gratis - ellers er de i praksis 
forbeholdt et begrænset antal mennesker. Desuden bør direktivet kun finde anvendelse i de 
tilfælde, hvor der er behov for højt specialiserede lægelige procedurer, som ikke er 
tilgængelige på bopælsstedet.

Ændringsforslag 202
Iles Braghetto

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med dette direktiv fastlægges en generel 
ramme for levering af sikre og effektive 
grænseoverskridende sundhedsydelser af 
høj kvalitet.

Med dette direktiv fastlægges en generel 
ramme for levering af formålstjenlige,
sikre og effektive grænseoverskridende 
sundhedsydelser af høj kvalitet.

Or. it

Begrundelse

Det er nødvendigt at operere med et kriterium om formålstjenlighed for at undgå "passiv 
migration" til andre sundhedssystemer og for at demonstrere, at de pågældende 
sundhedssystemer er i stand til at foretage en passende behandling af den sygdom, som har 
foranlediget patienten til at forlade sin egen medlemsstat og rejse til en anden medlemsstat.

Ændringsforslag 203
Åsa Westlund

Forslag til direktiv
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med dette direktiv fastlægges en generel 
ramme for levering af sikre og effektive 
grænseoverskridende sundhedsydelser af 
høj kvalitet.

Med dette direktiv fastlægges en generel 
ramme for levering af sikre og effektive 
grænseoverskridende sundhedsydelser af 
høj kvalitet. Formålet med 
sundhedsydelser er at sikre hele 
befolkningen et godt helbred og 
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sundhedsydelser på lige vilkår. 
Sundhedsydelser skal leveres med respekt 
for alle menneskers ligeværd og det 
enkelte individs værdighed.

Or. sv

Ændringsforslag 204
Hanne Dahl, Johannes Blokland

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med dette direktiv fastlægges en generel 
ramme for levering af sikre og effektive 
grænseoverskridende sundhedsydelser af 
høj kvalitet.

Med dette direktiv fastlægges en generel 
ramme for levering af sikre og effektive 
grænseoverskridende sundhedsydelser af 
høj kvalitet.

Alle EU borgere skal sikres adgang til 
sundhedsydelser efter tur og behov samt 
fri og lige adgang til sundhedsydelser.

Or. da

Begrundelse

Det er afgørende for EU´s sociale ansvar, at principperne "Tur og behov" samt "Fri og lige 
adgang" efterleves i sundhedssystemet. Principperne beskriver, at behandling skal tildeles 
patienterne efter en faglig vurdering af patienternes helbredstilstand, smerter og andre gener 
samt det tidsrum, de har ventet. Fri og lige adgang betyder, at det skal være gratis at modtage 
sundhedsydelser, og at ingen må komme foran andre på grund af personlige økonomiske 
forhold, status eller andre diskriminerende kriterier.

Ændringsforslag 205
Kartika Tamara Liotard

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden for denne generelle ramme har 
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medlemsstaternes fortsat selv ansvaret for 
at levere sikre, effektive og kvantitativt 
tilstrækkelige sundhedsydelser af høj 
kvalitet til borgerne på deres område. 
Medlemsstaterne må under ingen 
omstændigheder afskaffe 
sundhedsydelser, fordi disse ydelser også 
er tilgængelige i andre medlemsstater.

Dette direktiv må under ingen 
omstændigheder tilskynde 
medlemsstaterne til at afskaffe deres egne 
sundhedsydelser.
Desuden må dette direktiv ikke føre til, at 
patienter på nogen måde opfordres til at 
begive sig til en anden medlemsstat for at 
modtage sundhedsydelser.

Or. nl

Begrundelse

Sundhedsydelser forbliver utvetydigt de enkelte medlemsstaters ansvar, og der må ikke være 
nogen forventning om, at en anden medlemsstat vil levere dem i stedet for. Dette direktiv må 
ikke tilskynde medlemsstaterne til at overdrage dette ansvar til Den Europæiske Union eller 
tilskynde forsikringsselskaber til at købe sundhedsydelser i udlandet af økonomiske årsager.

Ændringsforslag 206
Edite Estrela

Forslag til direktiv
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv finder anvendelse på 
levering af sundhedsydelser, uanset 
hvordan de tilrettelægges, finder sted og 
finansieres, og om det sker i offentligt 
eller privat regi.

Dette direktiv finder anvendelse på 
personer, der er forsikrede eller 
ydelsesmodtagere inden for et givet 
sundhedssystem og modtager 
grænseoverskridende sundhedsydelser på 
grundlag af en behovsanalyse, der er 
foretaget af det pågældende 
sundhedssystem.
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Or. pt

Ændringsforslag 207
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv finder anvendelse på 
levering af sundhedsydelser, uanset 
hvordan de tilrettelægges, finder sted og 
finansieres, og om det sker i offentligt 
eller privat regi.

Dette direktiv finder anvendelse på 
levering af sundhedsydelser, som defineret 
i artikel 4, der ikke er garanteret ved 
forordning (EF) nr. 883/2004 om 
koordinering af de sociale 
sikringsordninger.

Or. es

Begrundelse

Det er tvivlsomt, om det er nødvendigt, at dette direktiv regulerer grænseoverskridende 
sundhedsydelser og patientmobilitet, som allerede er sikret med de gældende 
fællesskabsregler om koordinering af de sociale sikringsordninger (forordning (EF) nr. 
883/2004). Grænsen mellem anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 883/2004 og for det 
foreliggende direktiv bør nøje fastlægges.

Ændringsforslag 208
Frieda Brepoels

Forslag til direktiv
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv finder anvendelse på 
levering af sundhedsydelser, uanset 
hvordan de tilrettelægges, finder sted og 
finansieres, og om det sker i offentligt 
eller privat regi.

Dette direktiv finder anvendelse på 
levering af sundhedsydelser.

Or. en



AM\766244DA.doc 15/66 PE418.304v02-00

DA

Begrundelse

Tilføjelserne anses for overflødige, da de fremgår af definitionen af sundhedsydelser i artikel 
4, litra a).

Ændringsforslag 209
Anne Ferreira, Harlem Désir og Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv finder anvendelse på 
levering af sundhedsydelser, uanset 
hvordan de tilrettelægges, finder sted og 
finansieres, og om det sker i offentligt 
eller privat regi.

Dette direktiv finder anvendelse på 
levering af grænseoverskridende
sundhedsydelser og på individuelle 
patienter, der på eget initiativ vælger at 
gøre brug af sundhedsydelser i udlandet.
Dette direktiv tager ikke sigte på at 
fremme levering af grænseoverskridende 
sundhedsydelser eller en praksis, hvorved 
en medlemsstats socialsikringsordning 
overfører patienter til en anden 
medlemsstats sundhedssystem med 
henblik på at modtage sundhedsydelser i 
dette system.

Or. fr

Begrundelse

La Commission ne respecte pas les dispositions des traités en matière de systèmes de santé, 
sachant que l'organisation, la fourniture et le financement des soins de santé relèvent de la 
seule compétence des Etats membres. Par conséquent il est nécessaire de supprimer cette 
référence. Il est également nécessaire de préciser quels types de patients sont concernés par 
cette directive. Il convient enfin de souligner que cette directive ne doit pas constituer un 
moyen pour un Etat membre de se défausser de sa mission d'intérêt général par l'envoi 
généralisé de patients dans d'autres Etats membres, ce au détriment de ses propres patients 
qui ne bénéficieraient plus de soins de proximité et des patients des Etats membres d'accueil 
qui pourraient voir augmenter les délais d'attente.
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Ændringsforslag 210
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til direktiv
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv finder anvendelse på 
levering af sundhedsydelser, uanset 
hvordan de tilrettelægges, finder sted og 
finansieres, og om det sker i offentligt eller 
privat regi.

Dette direktiv finder anvendelse på 
grænseoverskridende levering af 
sundhedsydelser, uanset hvordan de 
tilrettelægges, finder sted og finansieres, og 
om det sker i offentligt eller privat regi.

Or. en

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 211
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv finder anvendelse på 
levering af sundhedsydelser, uanset 
hvordan de tilrettelægges, finder sted og 
finansieres, og om det sker i offentligt eller 
privat regi.

Dette direktiv finder anvendelse på 
levering af grænseoverskridende
sundhedsydelser, uanset hvordan de 
tilrettelægges, finder sted og finansieres, og 
om det sker i offentligt eller privat regi.

Or. de

Begrundelse

Sundhedsydelser uden et grænseoverskridende element henhører fortsat under national 
kompetence.
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Ændringsforslag 212
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv finder anvendelse på 
levering af sundhedsydelser, uanset 
hvordan de tilrettelægges, finder sted og 
finansieres, og om det sker i offentligt eller 
privat regi.

Dette direktiv finder anvendelse på 
grænseoverskridende levering af 
sundhedsydelser, uanset hvordan de 
tilrettelægges, finder sted og finansieres, og 
om det sker i offentligt eller privat regi.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag præciserer, at det kun er grænseoverskridende sundhedsydelser, der 
henhører under direktivets anvendelsesområde.

Ændringsforslag 213
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Forslag til direktiv
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv finder anvendelse på 
levering af sundhedsydelser, uanset 
hvordan de tilrettelægges, finder sted og 
finansieres, og om det sker i offentligt eller 
privat regi.

Dette direktiv finder anvendelse på 
levering af sundhedsydelser, uanset 
hvordan de tilrettelægges, finder sted og 
finansieres, og om det sker i offentligt eller 
privat regi. Dette direktiv finder 
anvendelse på lovpligtige, private og 
kombinerede sygeforsikringsordninger. 

Or. nl
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Ændringsforslag 214
Thomas Ulmer, Peter Liese

Forslag til direktiv
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv finder anvendelse på 
levering af sundhedsydelser, uanset 
hvordan de tilrettelægges, finder sted og 
finansieres, og om det sker i offentligt eller 
privat regi.

Dette direktiv finder anvendelse på 
levering af sundhedsydelser, uanset 
hvordan de tilrettelægges, finder sted og 
finansieres, og om det sker i offentligt eller 
privat regi. Dette direktiv finder ikke 
anvendelse på ydelser, som primært er 
rettet mod langvarig pleje, herunder 
navnlig de ydelser, der leveres over 
længere tid, og hvis formål er at bistå 
personer, der har behov for hjælp til at 
udføre rutinemæssige, dagligdags 
opgaver.

Or. en

Ændringsforslag 215
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle medlemsstater får med direktivet ret 
til at beslutte, om sundhedsydelser skal 
udføres i offentligt regi, hvis 
sundhedsydelsen ydes på deres 
territorium.

Or. da

Begrundelse

Det er afgørende for kvaliteten af ydelserne i det offentlige sundhedssystem, at det ikke skal 
afgive ressourcer eller personale til private sundhedsudbydere. Private sundhedsudbydere 
stiller kun de ydelser til rådighed, som er mest økonomisk attraktive og overlader alt andet til 
det offentlige system.
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Ændringsforslag 216
Johannes Blokland, Kathy Sinnott

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv berører ikke den enkelte 
medlemsstats beføjelser til at fastsætte 
lægeetiske regler for sundhedsydelser, der 
leveres inden for eller fra dets område. 

Or. en

Begrundelse

Det følger af EF-traktatens artikel 55 sammenholdt med artikel 46, stk. 1, at bestemmelserne i 
dette kapitel og de forholdsregler, der træffes i medfør heraf, ikke udelukker anvendelse af 
love eller administrativt fastsatte bestemmelser, der indeholder særlige regler for fremmede 
statsborgere, og som er begrundet i hensynet til den offentlige orden, den offentlige sikkerhed 
eller den offentlige sundhed. Medlemsstaterne kan derfor fastsætte lægeetiske regler for deres 
sundhedsydelser.

Ændringsforslag 217
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at opfylde målsætningerne om almen 
interesse i medlemsstaternes 
sundhedssystemer skal de ved 
anvendelsen af dette direktiv overholde 
principperne om almen interesse, dvs. 
universalitet, adgang til sundhedsydelser 
af høj kvalitet, lighed, solidaritet og 
rimelige priser på sundhedsydelser. For at 
sikre et højt niveau for folkesundheden 
som krævet i EF-traktatens artikel 152 
skal medlemsstaterne give disse 
principper forrang, hvis bestemmelserne i 
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dette direktiv kommer i konflikt med 
principperne. 

Or. en

Begrundelse

Der bør være klarhed om forholdet mellem anvendelsen af dette direktiv og principperne om 
almen interesse. Da sundhedsydelser er ydelser af almen interesse, bør man prioritere 
hensynet til folkesundhed og andre almene interesser for at opfylde målsætningerne i EF-
traktatens artikel 16 og 152.  

Ændringsforslag 218
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at opfylde målsætningerne om almen 
interesse i medlemsstaternes 
sundhedssystemer skal de ved 
anvendelsen af dette direktiv overholde 
principperne om almen interesse, dvs. 
universalitet, adgang til sundhedsydelser 
af høj kvalitet, lighed, solidaritet og 
rimelige priser på sundhedsydelser. For at 
sikre et højt niveau for folkesundheden 
som krævet i EF-traktatens artikel 152 
skal medlemsstaterne give disse 
principper forrang, hvis bestemmelserne i 
dette direktiv kommer i konflikt med 
principperne.

Or. en

Begrundelse

Der bør være klarhed om forholdet mellem anvendelsen af dette direktiv og principperne om 
almen interesse. Da sundhedsydelser er ydelser af almen interesse, bør man prioritere 
hensynet til folkesundhed og andre almene interesser for at opfylde målsætningerne i EF-
traktatens artikel 16 og 152.
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Ændringsforslag 219
Claude Turmes, Margrete Auken

Forslag til direktiv
Artikel 2 - stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at sikre et højt niveau for 
folkesundheden, som krævet i EF-
traktatens artikel 152, skal 
medlemsstaterne give de i artikel 1 
omhandlede principper forrang, hvis 
bestemmelserne i dette direktiv kommer i 
konflikt med nævnte principper.

Or. en

Ændringsforslag 220
John Bowis

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra -a a og -a b (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-aa) direktiv 2005/36/EF om anerkendelse 
af erhvervsmæssige kvalifikationer
-ab) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om 
visse retlige aspekter af 
informationssamfundstjenester, navnlig 
elektronisk handel, i det indre marked.

Or. en
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Ændringsforslag 221
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra -a a og -a b (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-aa) direktiv 2005/36/EF om 
anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer
-ab) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om 
visse retlige aspekter af 
informationssamfundstjenester, navnlig 
elektronisk handel, i det indre marked.

Or. en

Begrundelse

Henvisningerne til disse direktiver er blevet flyttet fra artikel 5.

Ændringsforslag 222
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) forordningerne om koordinering af 
socialsikringsordningerne, særlig artikel 22
i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 
14. juni 1971 om anvendelse af de sociale 
sikringsordninger på arbejdstagere, 
selvstændige erhvervsdrivende og deres 
familiemedlemmer, der flytter inden for 
Fællesskabet, og Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. 
april 2004 om koordinering af de sociale 
sikringsordninger

f) forordningerne om koordinering af 
socialsikringsordningerne, særlig artikel 
19, 20, 22 og 25 i Rådets forordning (EØF) 
nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse 
af de sociale sikringsordninger på 
arbejdstagere, selvstændige 
erhvervsdrivende og deres 
familiemedlemmer, der flytter inden for 
Fællesskabet, og artikel 17, 18, 19, 20, 27 
og 28 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 
2004 om koordinering af de sociale 
sikringsordninger
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Or. nl

Ændringsforslag 223
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) forordningerne om koordinering af 
socialsikringsordningerne, særlig artikel 22 
i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 
14. juni 1971 om anvendelse af de sociale 
sikringsordninger på arbejdstagere, 
selvstændige erhvervsdrivende og deres 
familiemedlemmer, der flytter inden for 
Fællesskabet, og Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. 
april 2004 om koordinering af de sociale 
sikringsordninger

f) forordningerne om koordinering af 
socialsikringsordningerne, særlig artikel 22 
i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 
14. juni 1971 om anvendelse af de sociale 
sikringsordninger på arbejdstagere, 
selvstændige erhvervsdrivende og deres 
familiemedlemmer, der flytter inden for 
Fællesskabet, og Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. 
april 2004 om koordinering af de sociale 
sikringsordninger og de tilhørende 
gennemførelsesforordninger

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt at henvise til de supplerende tekster for at opnå størst mulig præcision.

Ændringsforslag 224
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra g a og g b (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) direktiv 2005/36/EF om anerkendelse 
af erhvervsmæssige kvalifikationer
gb) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om 
visse retlige aspekter af 
informationssamfundstjenester, navnlig 
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elektronisk handel, i det indre marked.

Or. fr

Ændringsforslag 225
John Bowis

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2002/98/EF af 27. januar 2003 
om fastsættelse af standarder for 
kvaliteten og sikkerheden ved tapning, 
testning, behandling, opbevaring og 
distribution af humant blod og 
blodkomponenter og om ændring af 
direktiv 2001/83/EF

Or. en

Ændringsforslag 226
John Bowis

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(gb) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2004/23/EF af 31. marts 2004 om 
fastsættelse af standarder for kvaliteten og 
sikkerheden ved donation, udtagning, 
testning, behandling, præservering, 
opbevaring og distribution af humane væv 
og celler

Or. en
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Ændringsforslag 227
John Bowis

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra g c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gc) direktiv 92/49/EØF om samordning af 
love og administrative bestemmelser 
vedrørende direkte forsikringsvirksomhed 
bortset fra livsforsikring, for så vidt angår 
de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges 
Kommissionen

Or. en

Ændringsforslag 228
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) Rådets direktiv 92/49/EØF af 18. juni 
1992 om samordning af love og 
administrative bestemmelser vedrørende 
direkte forsikringsvirksomhed bortset fra 
livsforsikring og om ændring af direktiv 
73/239/EØF og 88/357/EØF (tredje 
skadesforsikringsdirektiv).

Or. nl

Ændringsforslag 229
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis betingelserne for, at der skal gives 
tilladelse til at tage til en anden 

udgår
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medlemsstat for at få den fornødne 
behandling i henhold til artikel 22 i 
forordning (EØF) nr. 1408/71, er opfyldt, 
anvendes bestemmelserne i den nævnte 
forordning, og bestemmelserne i artikel 6, 
7, 8 og 9 i dette direktiv finder ikke 
anvendelse. Hvis en forsikret ønsker at 
gøre brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat under andre betingelser, 
anvendes derimod artikel 6, 7, 8 og 9 i 
dette direktiv, og artikel 22 i Rådets 
forordning (EØF) nr. 1408/71 finder ikke 
anvendelse. Hvis betingelserne for at give 
tilladelse i artikel 22, stk. 2, i forordning 
(EØF) nr. 1408/71 er opfyldt, skal 
tilladelsen dog gives og ydelserne leveres i 
overensstemmelse med den nævnte 
forordning. I så fald finder artikel 6, 7, 8 
og 9 i dette direktiv ikke anvendelse.

Or. fr

Begrundelse

Denne artikel er unødigt indviklet og bør forenkles. Det er meget vanskeligt for en patient at 
vide, om han eller hun bør nyde godt af bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1408/71 eller 
i dette direktiv, og denne vurdering bør overlades til forsikringsmedlemsstatens myndigheder, 
som begrunder deres afgørelse over for patienten.

Ændringsforslag 230
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis betingelserne for, at der skal gives 
tilladelse til at tage til en anden 
medlemsstat for at få den fornødne 
behandling i henhold til artikel 22 i 
forordning (EØF) nr. 1408/71, er opfyldt, 
anvendes bestemmelserne i den nævnte 
forordning, og bestemmelserne i artikel 6, 
7, 8 og 9 i dette direktiv finder ikke 

udgår
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anvendelse. Hvis en forsikret ønsker at 
gøre brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat under andre betingelser, 
anvendes derimod artikel 6, 7, 8 og 9 i 
dette direktiv, og artikel 22 i Rådets 
forordning (EØF) nr. 1408/71 finder ikke 
anvendelse. Hvis betingelserne for at give 
tilladelse i artikel 22, stk. 2, i forordning 
(EØF) nr. 1408/71 er opfyldt, skal 
tilladelsen dog gives og ydelserne leveres i 
overensstemmelse med den nævnte 
forordning. I så fald finder artikel 6, 7, 8 
og 9 i dette direktiv ikke anvendelse.

Or. es

Begrundelse

Teksten udgår af klarhedshensyn, jf. ændringsforslaget til artikel 2.

Ændringsforslag 231
Kartika Tamara Liotard

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis betingelserne for, at der skal gives 
tilladelse til at tage til en anden 
medlemsstat for at få den fornødne 
behandling i henhold til artikel 22 i 
forordning (EØF) nr. 1408/71, er opfyldt, 
anvendes bestemmelserne i den nævnte 
forordning, og bestemmelserne i artikel 6, 
7, 8 og 9 i dette direktiv finder ikke 
anvendelse. Hvis en forsikret ønsker at 
gøre brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat under andre betingelser, 
anvendes derimod artikel 6, 7, 8 og 9 i 
dette direktiv, og artikel 22 i Rådets 
forordning (EØF) nr. 1408/71 finder ikke 
anvendelse. Hvis betingelserne for at give 
tilladelse i artikel 22, stk. 2, i forordning 
(EØF) nr. 1408/71 er opfyldt, skal 

udgår
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tilladelsen dog gives og ydelserne leveres i 
overensstemmelse med den nævnte 
forordning. I så fald finder artikel 6, 7, 8 
og 9 i dette direktiv ikke anvendelse.

Or. en

Begrundelse

There is neither a necessity for nor a competence of the European Union to regulate on health 
care matters by a seperate Directive based on an internalmarket approach ( Article 95 EC 
Treaty). Health care is not a matter of the internal market and Member States competences in 
this field as laid down in Article 152 EC Treaty must be respected. In order to strengthen 
patients' rights in cross-border mobility of the patient, the already existing framework of the 
coordination of social security systems - regulation 1408/71 and its successor, regulation 
883/2004/EC - exclusively should be used and complemented.

Ændringsforslag 232
Claude Turmes, Margrete Auken

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis betingelserne for, at der skal gives 
tilladelse til at tage til en anden 
medlemsstat for at få den fornødne 
behandling i henhold til artikel 22 i 
forordning (EØF) nr. 1408/71, er opfyldt, 
anvendes bestemmelserne i den nævnte 
forordning, og bestemmelserne i artikel 6, 
7, 8 og 9 i dette direktiv finder ikke 
anvendelse. Hvis en forsikret ønsker at 
gøre brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat under andre betingelser, 
anvendes derimod artikel 6, 7, 8 og 9 i 
dette direktiv, og artikel 22 i Rådets 
forordning (EØF) nr. 1408/71 finder ikke 
anvendelse. Hvis betingelserne for at give 
tilladelse i artikel 22, stk. 2, i forordning 
(EØF) nr. 1408/71 er opfyldt, skal 
tilladelsen dog gives og ydelserne leveres i 
overensstemmelse med den nævnte 
forordning. I så fald finder artikel 6, 7, 8 

2. Dette direktiv omfatter ikke dækning af 
udgifter til sundhedsydelser, der bliver 
nødvendige af lægelige grunde, mens den 
forsikrede midlertidigt opholder sig i en 
anden medlemsstat. Dette direktiv 
vedrører heller ikke patienternes ret til at 
få tilladelse til behandling i en anden 
medlemsstat, når betingelserne i 
forordningerne om koordination af de 
sociale sikringsordninger, navnlig artikel 
22 i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 
af 14. juni 1971 om anvendelse af de 
sociale sikringsordninger på 
arbejdstagere og deres familiemedlemmer, 
der flytter inden for Fællesskabet, og 
artikel 20 i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 
29. april 2004 om koordination af de 
sociale sikringsordninger er opfyldt. Hvis 
dette direktiv dækker situationer, der 
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og 9 i dette direktiv ikke anvendelse. ligeledes er omfattet af forordning (EØF) 
nr. 1408/71 og forordning (EF) nr. 
883/2004, gælder disse forordninger, 
mens dette direktiv ikke finder 
anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag indeholder en yderligere præcisering af de områder, der er omfattet af 
på den ene side forordning (EØF) nr. 1408/71 og forordning (EF) nr. 883/2004 og på den 
anden side dette direktiv, samt deres indbyrdes rangorden.

Ændringsforslag 233
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis betingelserne for, at der skal gives 
tilladelse til at tage til en anden 
medlemsstat for at få den fornødne 
behandling i henhold til artikel 22 i 
forordning (EØF) nr. 1408/71, er opfyldt, 
anvendes bestemmelserne i den nævnte 
forordning, og bestemmelserne i artikel 6, 
7, 8 og 9 i dette direktiv finder ikke 
anvendelse. Hvis en forsikret ønsker at 
gøre brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat under andre betingelser, 
anvendes derimod artikel 6, 7, 8 og 9 i 
dette direktiv, og artikel 22 i Rådets 
forordning (EØF) nr. 1408/71 finder ikke 
anvendelse. Hvis betingelserne for at give 
tilladelse i artikel 22, stk. 2, i forordning 
(EØF) nr. 1408/71 er opfyldt, skal 
tilladelsen dog gives og ydelserne leveres i 
overensstemmelse med den nævnte 
forordning. I så fald finder artikel 6, 7, 8 og 
9 i dette direktiv ikke anvendelse.

2. Hvis betingelserne for, at der skal gives 
tilladelse til at tage til en anden 
medlemsstat for at få den fornødne 
behandling i henhold til artikel 22 i 
forordning (EØF) nr. 1408/71, er opfyldt, 
anvendes bestemmelserne i den nævnte 
forordning, og bestemmelserne i artikel 6, 
7, 8 og 9 i dette direktiv finder ikke 
anvendelse. Hvis en forsikret ønsker at 
tage til en anden medlemsstat for at 
modtage ambulant behandling under 
andre betingelser, anvendes derimod artikel 
6, 7, 8 og 9 i dette direktiv. Hvis 
betingelserne for at give tilladelse i artikel 
22, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1408/71 
er opfyldt, skal tilladelsen dog gives og 
ydelserne leveres i overensstemmelse med 
den nævnte forordning. I så fald finder 
artikel 6, 7, 8 og 9 i dette direktiv ikke 
anvendelse.

Or. nl
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Begrundelse

For at garantere retssikkerheden må direktivet sondre klart mellem ambulant behandling og 
hospitalsbehandling. I forbindelse med ambulant behandling har patienten valget mellem at 
tage af sted med eller uden forhåndstilladelse, og patienten vælger således, om det er 
forordning (EØF) nr. 1408/71 eller dette direktiv, der skal finde anvendelse.  Ved 
hospitalsbehandling og tilsvarende behandling er de økonomiske konsekvenser både i forhold 
til patienten og sundhedssystemerne langt mere vidtrækkende. Dette giver retsusikkerhed for 
både patienter og sundhedstjenesteydere.

Ændringsforslag 234
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis betingelserne for, at der skal gives 
tilladelse til at tage til en anden 
medlemsstat for at få den fornødne 
behandling i henhold til artikel 22 i 
forordning (EØF) nr. 1408/71, er opfyldt, 
anvendes bestemmelserne i den nævnte 
forordning, og bestemmelserne i artikel 6, 
7, 8 og 9 i dette direktiv finder ikke 
anvendelse. Hvis en forsikret ønsker at 
gøre brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat under andre betingelser, 
anvendes derimod artikel 6, 7, 8 og 9 i 
dette direktiv, og artikel 22 i Rådets 
forordning (EØF) nr. 1408/71 finder ikke 
anvendelse. Hvis betingelserne for at give 
tilladelse i artikel 22, stk. 2, i forordning 
(EØF) nr. 1408/71 er opfyldt, skal 
tilladelsen dog gives og ydelserne leveres i 
overensstemmelse med den nævnte 
forordning. I så fald finder artikel 6, 7, 8 og 
9 i dette direktiv ikke anvendelse.

2. Indtil den dato, hvor forordning (EF) 
nr. 883/2004 træder i kraft, gælder den 
regel, at hvis betingelserne for, at der skal 
gives tilladelse til at tage til en anden 
medlemsstat for at få den fornødne 
behandling i henhold til artikel 22 i 
forordning (EØF) nr. 1408/71, er opfyldt, 
anvendes bestemmelserne i den nævnte 
forordning, og bestemmelserne i artikel 6, 
7, 8 og 9 i dette direktiv finder ikke 
anvendelse. Hvis en forsikret ønsker at 
gøre brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat under andre betingelser, 
anvendes derimod artikel 6, 7, 8 og 9 i 
dette direktiv, og artikel 22 i Rådets 
forordning (EØF) nr. 1408/71 finder ikke 
anvendelse. Hvis betingelserne for at give 
tilladelse i artikel 22, stk. 2, i forordning 
(EØF) nr. 1408/71 er opfyldt, skal 
tilladelsen dog gives og ydelserne leveres i 
overensstemmelse med den nævnte 
forordning. I så fald finder artikel 6, 7, 8 og 
9 i dette direktiv ikke anvendelse.

Or. nl
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Ændringsforslag 235
Gyula Hegyi

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis betingelserne for, at der skal gives 
tilladelse til at tage til en anden 
medlemsstat for at få den fornødne 
behandling i henhold til artikel 22 i 
forordning (EØF) nr. 1408/71, er opfyldt, 
anvendes bestemmelserne i den nævnte 
forordning, og bestemmelserne i artikel 6, 
7, 8 og 9 i dette direktiv finder ikke
anvendelse. Hvis en forsikret ønsker at 
gøre brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat under andre betingelser, 
anvendes derimod artikel 6, 7, 8 og 9 i 
dette direktiv, og artikel 22 i Rådets 
forordning (EØF) nr. 1408/71 finder ikke 
anvendelse. Hvis betingelserne for at give 
tilladelse i artikel 22, stk. 2, i forordning 
(EØF) nr. 1408/71 er opfyldt, skal 
tilladelsen dog gives og ydelserne leveres i 
overensstemmelse med den nævnte 
forordning. I så fald finder artikel 6, 7, 8 og 
9 i dette direktiv ikke anvendelse.

2. Hvis betingelserne for, at der skal gives 
tilladelse til at tage til en anden 
medlemsstat for at få den fornødne 
behandling i henhold til artikel 22, stk. 2, i 
forordning (EØF) nr. 1408/71 eller, efter 
denne forordnings ikrafttræden, artikel 
20, stk. 2, i forordning (EF) nr. 883/2004,
er opfyldt, anvendes bestemmelserne i den 
nævnte forordning, og bestemmelserne i 
artikel 6, 7, 8 og 9 i dette direktiv finder 
ikke anvendelse. Hvis en forsikret ønsker 
at gøre brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat under andre betingelser, 
anvendes derimod artikel 6, 7, 8 og 9 i 
dette direktiv, og artikel 22 i Rådets 
forordning (EØF) nr. 1408/71 eller, efter 
denne forordnings ikrafttræden, artikel 20 
i forordning (EF) nr. 883/2004 finder ikke 
anvendelse. Hvis betingelserne for at give 
tilladelse i artikel 22, stk. 2, i forordning 
(EØF) nr. 1408/71 er opfyldt, skal 
tilladelsen dog gives og ydelserne leveres i 
overensstemmelse med den nævnte 
forordning. I så fald finder artikel 6, 7, 8 og 
9 i dette direktiv ikke anvendelse.

Or. hu

Begrundelse

Efter vores opfattelse bliver teksten unødigt kompliceret, fordi der er så store 
indholdsmæssige lighedspunkter mellem henholdsvis den første og den anden sætning og den 
tredje og den fjerde sætning i artikel 3, stk. 2.

For at sikre konsekvens i den lovgivningsmæssige tekst og navnlig sammenhængen mellem 
bestemmelserne i artikel 4, litra g), må der i dette stykke henvises til forordning (EF) nr. 
883/2004, særlig artikel 22, stk. 2, der - i lighed med artikel 20, stk. 2, i forordning (EF) nr. 
1408/71 - vedrører godkendt behandling i udlandet.
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Ændringsforslag 236
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne giver omgående og 
proaktivt hinanden meddelelse om 
sundhedstjenesteydere eller 
sundhedsprofessionelle, når 
myndighederne griber regulerende ind 
over for deres registrering eller deres ret 
til at tilbyde ydelser.     

Or. en

Ændringsforslag 237
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Fra den dato, hvor forordning (EF) 
nr. 883/2004 træder i kraft, gælder den 
regel, at hvis betingelserne for, at der skal 
gives tilladelse til at tage til en anden 
medlemsstat for at få den fornødne 
behandling i henhold til artikel 20 i 
forordning (EF) nr. 883/2004, er opfyldt, 
anvendes bestemmelserne i den nævnte 
forordning, og bestemmelserne i artikel 6, 
7, 8 og 9 i dette direktiv finder ikke 
anvendelse. Hvis en forsikret ønsker at 
gøre brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat under andre betingelser, 
anvendes derimod artikel 6, 7, 8 og 9 i 
dette direktiv, og artikel 20 i Rådets 
forordning (EF) nr. 883/2004 finder ikke 
anvendelse. Hvis betingelserne for at give 
tilladelse i artikel 20, stk. 2, i forordning 
(EF) nr. 883/2004 er opfyldt, skal 
tilladelsen dog altid gives og ydelserne 
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leveres i overensstemmelse med den 
nævnte forordning. I så fald finder artikel 
6, 7, 8 og 9 i dette direktiv ikke 
anvendelse.

Or. nl

Ændringsforslag 238
John Bowis

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis bestemmelserne i dette direktiv er i 
konflikt med en bestemmelse i en anden 
fællesskabsretsakt om specifikke aspekter 
af sundhedsydelser, har bestemmelsen i 
den anden fællesskabsretsakt forrang og 
finder anvendelse på de pågældende 
specifikke situationer. Det drejer sig bl.a. 
om følgende:

udgår

a) direktiv 2005/36/EF om anerkendelse 
af erhvervsmæssige kvalifikationer
b) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om 
visse retlige aspekter af 
informationssamfundstjenester, navnlig 
elektronisk handel, i det indre marked.

Or. en

Ændringsforslag 239
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis bestemmelserne i dette direktiv er i 
konflikt med en bestemmelse i en anden 

udgår



PE418.304v02-00 34/66 AM\766244DA.doc

DA

fællesskabsretsakt om specifikke aspekter 
af sundhedsydelser, har bestemmelsen i 
den anden fællesskabsretsakt forrang og 
finder anvendelse på de pågældende
specifikke situationer. Det drejer sig bl.a. 
om følgende:
a) direktiv 2005/36/EF om anerkendelse 
af erhvervsmæssige kvalifikationer
b) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om 
visse retlige aspekter af 
informationssamfundstjenester, navnlig 
elektronisk handel, i det indre marked.

Or. fr

Ændringsforslag 240
Marianne Thyssen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) forordning (EØF) nr. 1408/71.

Or. nl

Begrundelse

For at garantere retssikkerheden må direktivet sondre klart mellem ambulant behandling og 
hospitalsbehandling. I forbindelse med ambulant behandling har patienten valget mellem at 
tage af sted med eller uden forhåndstilladelse, og patienten vælger således, om det er 
forordning (EØF) nr. 1408/71 eller dette direktiv, der skal finde anvendelse.  Ved 
hospitalsbehandling og tilsvarende behandling er de økonomiske konsekvenser både i forhold 
til patienten og sundhedssystemerne langt mere vidtrækkende.
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Ændringsforslag 241
Richard Seeber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Dette direktiv har forrang frem for 
forslag til direktiv (KOM(2008)0614) om 
forbrugerrettigheder, for så vidt angår 
aftaler mellem sundhedsprofessionelle og 
patienter. 

Or. de

Begrundelse

Kommissionens forslag til direktiv (KOM(2008)0614) af 8. oktober 2008 om 
forbrugerrettigheder berører forbrugernes rettigheder, når de indgår en aftale med en 
selverhvervende sundhedstjenesteyder, og kan kollidere med dette direktiv.

Ændringsforslag 242
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne anvender 
bestemmelserne i dette direktiv i 
overensstemmelse med EF-traktaten.

udgår

Or. fr

Begrundelse

Jf. ændringsforslaget til denne artikels stk. 2.
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Ændringsforslag 243
Edite Estrela

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "sundhedsydelser": 
sundhedsvirksomhed, der udføres af eller 
under opsyn af en sundhedsprofessionel 
som led i udøvelsen af vedkommendes 
erhverv, uanset hvordan den 
tilrettelægges, udføres og finansieres, og 
om det sker i offentligt eller privat regi

a) "sundhedsydelser": ydelser af 
forebyggende eller helbredende karakter 
eller i forbindelse med genoptræning, som 
er ordineret eller leveret til den 
pågældende under opsyn af en 
sundhedsprofessionel, hvis erhverv er 
reguleret i registreringsstaten  

Or. pt

Ændringsforslag 244
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "sundhedsydelser": 
sundhedsvirksomhed, der udføres af eller 
under opsyn af en sundhedsprofessionel 
som led i udøvelsen af vedkommendes 
erhverv, uanset hvordan den 
tilrettelægges, udføres og finansieres, og 
om det sker i offentligt eller privat regi

a) "sundhedsydelser": sundhedsydelser og 
-produkter, der udføres eller ordineres af 
sundhedsprofessionelle over for patienter 
for at vurdere, opretholde eller genoprette 
deres sundhedstilstand eller for at 
forebygge forekomst af sygdomme

Or. fr

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at præcisere definitionen af sundhedsydelser.
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Ændringsforslag 245
Claude Turmes, Margrete Auken

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "sundhedsydelser": 
sundhedsvirksomhed, der udføres af eller 
under opsyn af en sundhedsprofessionel 
som led i udøvelsen af vedkommendes 
erhverv, uanset hvordan den 
tilrettelægges, udføres og finansieres, og 
om det sker i offentligt eller privat regi

a) "sundhedsydelser": 
sundhedsvirksomhed, der udføres til 
patienter med henblik på at vurdere, 
opretholde eller genoprette deres 
sundhedstilstand. I artikel 6, 7, 8, 9, 10 og 
11 forstås der ved "sundhedsydelser" 
behandling, der leveres i henhold til 
lovgivningen i forsikringsmedlemsstaten

Or. en

Begrundelse

Den definition, der foreslås med dette ændringsforslag, er bedre i overensstemmelse med 
forordning 1408/71 og 883/2004. Også sundhedsydelser, der ikke direkte leveres af 
"sundhedsprofessionnelle" er omfattet. Ydelser, der ifølge forsikringsmedlemsstaten ikke er 
sundhedsydelser, er ikke omfattet. 

Ændringsforslag 246
John Bowis

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "sundhedsydelser": 
sundhedsvirksomhed, der udføres af eller 
under opsyn af en sundhedsprofessionel 
som led i udøvelsen af vedkommendes 
erhverv, uanset hvordan den tilrettelægges, 
udføres og finansieres, og om det sker i 
offentligt eller privat regi

a) "sundhedsydelser": 
sundhedstjenesteydelser og -varer, der 
leveres eller ordineres af 
sundhedsprofessionelle til patienter med 
henblik på at vurdere, opretholde eller 
genoprette deres sundhedstilstand eller 
for at forhindre sygdom, uanset hvordan 
disse tilrettelægges, udføres og finansieres, 
og om de ydes i offentligt eller privat regi    

Or. en
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Ændringsforslag 247
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "sundhedsydelser": 
sundhedsvirksomhed, der udføres af eller 
under opsyn af en sundhedsprofessionel 
som led i udøvelsen af vedkommendes 
erhverv, uanset hvordan den tilrettelægges, 
udføres og finansieres, og om det sker i 
offentligt eller privat regi

a) "sundhedsydelser": 
sundhedstjenesteydelser og -varer, der 
leveres eller ordineres af 
sundhedsprofessionelle til patienter med 
henblik på at vurdere, opretholde eller 
genoprette deres sundhedstilstand eller 
for at forhindre sygdom, uanset hvordan 
disse tilrettelægges, udføres og finansieres, 
og om de ydes i offentligt eller privat regi

Or. en

Begrundelse

Den tidligere definition, der henviste til de lovregulerede sundhedserhverv, var for snæver, da 
den ikke omfattede hele spændvidden af Domstolens praksis om fri bevægelighed for 
tjenesteydelser og varer inden for sundhedssektoren. 

Ændringsforslag 248
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "sundhedsydelser": 
sundhedsvirksomhed, der udføres af eller 
under opsyn af en sundhedsprofessionel 
som led i udøvelsen af vedkommendes 
erhverv, uanset hvordan den tilrettelægges, 
udføres og finansieres, og om det sker i 
offentligt eller privat regi

a) "sundhedsydelser": 
sundhedstjenesteydelser og -varer, der 
leveres eller ordineres af 
sundhedsprofessionelle til patienter med 
henblik på at vurdere, opretholde eller 
genoprette deres sundhedstilstand, uanset 
hvordan disse tilrettelægges, udføres og 
finansieres, og om de ydes i offentligt eller 
privat regi
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Or. en

Begrundelse

Den oprindelige definition af sundhedsydelser i Kommissionens forslag kunne have givet 
anledning til betydelige juridiske problemer, da den ikke omfattede alle former for 
sundhedsydelser. Dette ændringsforslag er således et forsøg på at forenkle definitionen og at 
skabe større juridisk klarhed. 

Ændringsforslag 249
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "sundhedsydelser": 
sundhedsvirksomhed, der udføres af eller
under opsyn af en sundhedsprofessionel 
som led i udøvelsen af vedkommendes 
erhverv, uanset hvordan den tilrettelægges, 
udføres og finansieres, og om det sker i 
offentligt eller privat regi

a) "sundhedsydelser": 
sundhedsvirksomhed, der udføres til 
patienter med henblik på at vurdere, 
opretholde eller genoprette deres 
sundhedstilstand, uanset hvordan den 
tilrettelægges, udføres og finansieres, og 
om det sker i offentligt eller privat regi

Or. en

Begrundelse

Dette direktiv fokuserer på patienter og deres sundhedstilstand, hverken på 
sundhedsprofessionelle eller leverandører af sundhedsydelser.

Ændringsforslag 250
John Bowis

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "sundhedsydelser": 
sundhedsvirksomhed, der udføres af eller 
under opsyn af en sundhedsprofessionel 
som led i udøvelsen af vedkommendes 

a) "sundhedsydelser": 
sundhedstjenesteydelser eller -varer, 
herunder medicinalvarer og medicinske 
anordninger eller udstyr, der leveres eller 
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erhverv, uanset hvordan den tilrettelægges, 
udføres og finansieres, og om det sker i 
offentligt eller privat regi

ordineres af eller under opsyn af en 
sundhedsprofessionel som led i udøvelsen 
af vedkommendes erhverv, uanset hvordan 
ydelsen tilrettelægges, udføres og 
finansieres, og om der er tale om en 
offentlig eller privat ydelse

Or. en

Ændringsforslag 251
Thomas Ulmer, Peter Liese

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "sundhedsydelser": 
sundhedsvirksomhed, der udføres af eller 
under opsyn af en sundhedsprofessionel 
som led i udøvelsen af vedkommendes 
erhverv, uanset hvordan den tilrettelægges, 
udføres og finansieres, og om det sker i 
offentligt eller privat regi

a) "sundhedsydelser": sundhedsydelser 
eller -varer, særlig medicinske eller 
farmaceutiske ydelser og lægemidler eller 
medicinsk udstyr, der udføres eller 
ordineres af eller under opsyn af en 
sundhedsprofessionel som led i udøvelsen 
af vedkommendes erhverv, uanset hvordan 
disse ydelser tilrettelægges, udføres og 
finansieres, og om det sker i offentligt eller 
privat regi. 

Or. de

Begrundelse

Den foreslåede definition i artikel 4, litra a), stemmer indholdsmæssigt overens med 
udelukkelsen af sundhedsydelser i betragtning (22) og artikel 2, stk. 2, litra f), i direktiv 
2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked. Ud over de der omhandlede 
tjenesteydelser bliver også de varer, der er forbundet med sundhedsydelser (f.eks. lægemidler 
og medicinsk udstyr) medtaget i definitionen. Således etableres der et entydigt regelsæt.
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Ændringsforslag 252
Stefano Zappalà

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "sundhedsydelser": 
sundhedsvirksomhed, der udføres af eller 
under opsyn af en sundhedsprofessionel 
som led i udøvelsen af vedkommendes 
erhverv, uanset hvordan den tilrettelægges, 
udføres og finansieres, og om det sker i 
offentligt eller privat regi

a) "sundhedsydelser": 
sundhedstjenesteydelser eller -varer, 
navnlig lægelige eller farmaceutiske 
tjenesteydelser og lægemidler eller 
medicinske anordninger eller udstyr, der 
leveres eller ordineres af eller under opsyn 
af en sundhedsprofessionel som led i 
udøvelsen af vedkommendes erhverv, 
uanset hvordan ydelsen tilrettelægges, 
udføres og finansieres, og om der er tale 
om en offentlig eller privat ydelse

Or. en

Begrundelse

The proposed definition in article 4 subparagraph a) is factually consistent with the sector 
exclusion in recital (22) and article 2 paragraph 2 subparagraph f) of directive 2006/123/EC 
on services in the internal market. By the services comprehended in this directive, goods 
linked to healthcare (e.g. medicines or medical devices) are also included in this definition. 
Thus results a coherent body of legislation. It should be clarified that services provided by 
pharmacists are also comprehensively comprised in this directive.
Due to their education as health professionals – which is harmonised EU-wide on a high 
standard by Directive 2005/36/EC - and according to the respective provisions of the Member 
States concerning their pharmacy sectors, pharmacists are entrusted with the task of ensuring 
the safe and appropriate supply of medicines to the population. One of their essential tasks 
consists in advice and care to their patients. Moreover, the medicines dispensed by 
pharmacists complement medical therapy and represent an essential part of healthcare. Their 
work should therefore be comprehensively comprised in this directive.

Ændringsforslag 253
Urszula Krupa

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "sundhedsydelser": a) "sundhedsydelser": 
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sundhedsvirksomhed, der udføres af eller 
under opsyn af en sundhedsprofessionel 
som led i udøvelsen af vedkommendes 
erhverv, uanset hvordan den tilrettelægges, 
udføres og finansieres, og om det sker i 
offentligt eller privat regi

sundhedsvirksomhed, der udføres af eller 
under opsyn af en behørigt kvalificeret
sundhedsprofessionel som led i udøvelsen 
af vedkommendes erhverv, uanset hvordan 
den tilrettelægges, udføres og finansieres, 
og om det sker i offentligt eller privat regi

Or. pl

Begrundelse

Det må fastslås klart og tydeligt, at sundhedsprofessionelle skal være behørigt kvalificerede 
og i besiddelse af relevante eksamensbeviser fra medlemsstaterne, som giver dem adgang til 
at praktisere i henhold til national lovgivning og fællesskabsretten.

Ændringsforslag 254
Kathy Sinnott

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "sundhedsydelser": 
sundhedsvirksomhed, der udføres af eller 
under opsyn af en sundhedsprofessionel 
som led i udøvelsen af vedkommendes 
erhverv, uanset hvordan den tilrettelægges, 
udføres og finansieres, og om det sker i 
offentligt eller privat regi

a) "sundhedsydelser": 
sundhedsvirksomhed, der udføres af eller 
under opsyn af en sundhedsprofessionel 
som led i udøvelsen af vedkommendes 
erhverv, uanset hvordan den tilrettelægges, 
og om ydelsen leveres under normale 
omstændigheder eller som en akut ydelse

Or. en

Begrundelse

Det er indlysende, at der i tilfælde af ulykker (eller katastrofer) skal leveres sundhedsydelser 
med et minimum af administrative procedurer med forhåndstilladelser. 
Behovet for en øjeblikkelig reaktion på en nødsituation i grænseområder vil kræve et 
omfattende samarbejde mellem medlemsstaterne og deres akutmedicinske tjenester på 
regionalt plan.
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Ændringsforslag 255
John Bowis

Forslag til direktiv
Artikel 4 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "grænseoverskridende 
sundhedsydelser": sundhedsydelser, der 
leveres i en anden medlemsstat end
forsikringsmedlemsstaten, eller 
sundhedsydelser, der leveres i en anden 
medlemsstat end den, hvor 
sundhedstjenesteyderen har bopæl, er 
registreret eller etableret

b) "grænseoverskridende 
sundhedsydelser": sundhedsydelser, der 
leveres i en anden medlemsstat end 
forsikringsmedlemsstaten

Or. en

Ændringsforslag 256
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til direktiv
Artikel 4 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "grænseoverskridende 
sundhedsydelser": sundhedsydelser, der 
leveres i en anden medlemsstat end 
forsikringsmedlemsstaten, eller 
sundhedsydelser, der leveres i en anden 
medlemsstat end den, hvor 
sundhedstjenesteyderen har bopæl, er 
registreret eller etableret

b) "grænseoverskridende 
sundhedsydelser": sundhedsydelser, der 
leveres i en anden medlemsstat end 
forsikringsmedlemsstaten

Or. en

Begrundelse

Grænseoverskridende sundhedsydelser er som ovenfor nævnt begrænset til at angå 
patientmobilitet.
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Ændringsforslag 257
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Artikel 4 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "grænseoverskridende 
sundhedsydelser": sundhedsydelser, der 
leveres i en anden medlemsstat end 
forsikringsmedlemsstaten, eller 
sundhedsydelser, der leveres i en anden 
medlemsstat end den, hvor 
sundhedstjenesteyderen har bopæl, er 
registreret eller etableret

b) "grænseoverskridende 
sundhedsydelser": sundhedsydelser, der 
leveres i en anden medlemsstat end 
forsikringsmedlemsstaten

Or. es

Begrundelse

Begrebet grænseoverskridende sundhedsydelser omfatter både patientmobilitet i egentlig 
forstand og mobiliteten af de sundhedsydelser, der kan leveres på afstand; der bør ikke 
henvises til sundhedstjenesteydere i denne artikel.

Ændringsforslag 258
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Forslag til direktiv
Artikel 4 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "grænseoverskridende 
sundhedsydelser": sundhedsydelser, der 
leveres i en anden medlemsstat end 
forsikringsmedlemsstaten, eller 
sundhedsydelser, der leveres i en anden 
medlemsstat end den, hvor 
sundhedstjenesteyderen har bopæl, er 
registreret eller etableret

b) "grænseoverskridende 
sundhedsydelser": sundhedsydelser, der 
leveres i en anden medlemsstat end 
forsikringsmedlemsstaten 

Or. en
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Begrundelse

Grænseoverskridende sundhedsydelser er begrænset til at angå patientmobilitet for 
enkeltpersoner.

Ændringsforslag 259
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 4 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "grænseoverskridende 
sundhedsydelser": sundhedsydelser, der 
leveres i en anden medlemsstat end 
forsikringsmedlemsstaten, eller 
sundhedsydelser, der leveres i en anden 
medlemsstat end den, hvor 
sundhedstjenesteyderen har bopæl, er 
registreret eller etableret

b) "grænseoverskridende sundhedsydelser": 
sundhedsydelser, der leveres i eller fra en 
anden medlemsstat end den medlemsstat, 
hvis socialsikringssystem patienten er 
omfattet af i overensstemmelse med 
koordinationsreglerne i forordning (EØF) 
nr. 1408/71

Or. nl

Begrundelse

I definitionen af grænseoverskridende sundhedsydelser tilføjes "eller fra" for at præcisere, at 
definitionen også omfatter telemedicin.

Ændringsforslag 260
Urszula Krupa

Forslag til direktiv
Artikel 4 - litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "grænseoverskridende 
sundhedsydelser": sundhedsydelser, der 
leveres i en anden medlemsstat end 
forsikringsmedlemsstaten, eller 
sundhedsydelser, der leveres i en anden 
medlemsstat end den, hvor 
sundhedstjenesteyderen har bopæl, er 

b) "grænseoverskridende 
sundhedsydelser": sundhedsydelser, der 
leveres i en anden medlemsstat end 
forsikringsmedlemsstaten, eller 
sundhedsydelser, der leveres i en anden 
medlemsstat end den, hvor 
sundhedstjenesteyderen har bopæl, er 
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registreret eller etableret registreret eller etableret, i de tilfælde, 
hvor der er behov for højt specialiserede 
lægelige procedurer, som ikke er 
tilgængelige på bopælsstedet

Or. pl

Begrundelse

Hver enkelt medlemsstat bør søge at sikre, at der først og fremmest er adgang til 
sundhedsydelser på dens eget område.

Ændringsforslag 261
John Bowis

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) "anvendelse af sundhedsydelser i en 
anden medlemsstat": sundhedsydelser, 
der udføres i en anden medlemsstat end 
forsikringsmedlemsstaten

udgår

Or. en

Ændringsforslag 262
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) "anvendelse af sundhedsydelser i en 
anden medlemsstat": sundhedsydelser, 
der udføres i en anden medlemsstat end 
forsikringsmedlemsstaten

udgår

Or. es



AM\766244DA.doc 47/66 PE418.304v02-00

DA

Begrundelse

Dette litra er overflødigt og bør derfor udgå.

Ændringsforslag 263
Claude Turmes, Margrete Auken

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) "sundhedsprofessionel": en læge eller 
en sygeplejerske med ansvar for den 
almene sundheds- og sygepleje eller en 
tandlæge eller en jordemoder eller en 
farmaceut som defineret i direktiv 
2005/36/EF eller en anden, der udøver en 
form for erhvervsmæssig virksomhed i 
sundhedssektoren, der er begrænset til et 
lovreguleret erhverv, jf. artikel 3, stk. 1, 
litra a), i direktiv 2005/36/EF

udgår

Or. en

Begrundelse

Definitionen "sundhedsprofessionel" er irrelevant, når henvisningen til dette begreb i artikel 
4, litra a,) udgår.

Ændringsforslag 264
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) "sundhedsprofessionel": en læge eller en 
sygeplejerske med ansvar for den almene 
sundheds- og sygepleje eller en tandlæge 
eller en jordemoder eller en farmaceut som 
defineret i direktiv 2005/36/EF eller en 
anden, der udøver en form for 
erhvervsmæssig virksomhed i 

(Vedrører ikke den danske tekst)
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sundhedssektoren, der er begrænset til et 
lovreguleret erhverv, jf. artikel 3, stk. 1, 
litra a), i direktiv 2005/36/EF 

Or. es

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 265
Kathy Sinnott

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) "sundhedsprofessionel": en læge eller en 
sygeplejerske med ansvar for den almene 
sundheds- og sygepleje eller en tandlæge 
eller en jordemoder eller en farmaceut som 
defineret i direktiv 2005/36/EF eller en 
anden, der udøver en form for 
erhvervsmæssig virksomhed i 
sundhedssektoren, der er begrænset til et 
lovreguleret erhverv, jf. artikel 3, stk. 1, 
litra a), i direktiv 2005/36/EF

d) "sundhedsprofessionel": en læge eller en 
sygeplejerske med ansvar for den almene 
sundheds- og sygepleje eller en tandlæge 
eller en jordemoder eller en farmaceut som 
defineret i direktiv 2005/36/EF eller 
paramedicinsk personale eller en anden, 
der udøver en form for erhvervsmæssig 
virksomhed i sundhedssektoren, der er 
begrænset til et lovreguleret erhverv, jf. 
artikel 3, stk. 1, litra a), i direktiv 
2005/36/EF

Or. en

Begrundelse

Det er indlysende, at der i tilfælde af ulykker (eller katastrofer) skal leveres sundhedsydelser 
med et minimum af administrative procedurer med forhåndstilladelser. 

Behovet for en øjeblikkelig reaktion på en nødsituation i grænseområder vil kræve et 
omfattende samarbejde mellem medlemsstaterne og deres akutmedicinske tjenester på 
regionalt plan. Paramedicinere er en vigtig personalegruppe i sådanne situationer.
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Ændringsforslag 266
John Bowis

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) "sundhedsprofessionel": en læge eller en 
sygeplejerske med ansvar for den almene 
sundheds- og sygepleje eller en tandlæge 
eller en jordemoder eller en farmaceut som 
defineret i direktiv 2005/36/EF eller en 
anden, der udøver en form for 
erhvervsmæssig virksomhed i 
sundhedssektoren, der er begrænset til et 
lovreguleret erhverv, jf. artikel 3, stk. 1, 
litra a), i direktiv 2005/36/EF

d) "sundhedsprofessionel": en læge eller en 
sygeplejerske med ansvar for den almene 
sundheds- og sygepleje eller en tandlæge 
eller en jordemoder eller en farmaceut som 
defineret i direktiv 2005/36/EF eller en 
anden, der udøver en form for 
erhvervsmæssig virksomhed i 
sundhedssektoren, der er begrænset til et 
lovreguleret erhverv, jf. artikel 3, stk. 1, 
litra a), i direktiv 2005/36/EF eller en 
person, der lovligt leverer 
sundhedsydelser i 
behandlingsmedlemsstaten 

Or. en

Ændringsforslag 267
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) "sundhedsprofessionel": en læge eller en 
sygeplejerske med ansvar for den almene 
sundheds- og sygepleje eller en tandlæge 
eller en jordemoder eller en farmaceut som 
defineret i direktiv 2005/36/EF eller en 
anden, der udøver en form for 
erhvervsmæssig virksomhed i 
sundhedssektoren, der er begrænset til et 
lovreguleret erhverv, jf. artikel 3, stk. 1, 
litra a), i direktiv 2005/36/EF

d) "sundhedsprofessionel": en læge eller en 
sygeplejerske med ansvar for den almene 
sundheds- og sygepleje eller en tandlæge 
eller en jordemoder eller en farmaceut som 
defineret i direktiv 2005/36/EF eller en 
anden, der udøver en form for 
erhvervsmæssig virksomhed i 
sundhedssektoren, der er begrænset til et 
lovreguleret erhverv, jf. artikel 3, stk. 1, 
litra a), i direktiv 2005/36/EF eller en 
person, der lovligt leverer 
sundhedsydelser i 
behandlingsmedlemsstaten
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Or. en

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 268
Edite Estrela

Forslag til direktiv
Artikel 4 - litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) "sundhedstjenesteyder": en fysisk eller 
juridisk person, der lovligt udfører 
sundhedsydelser på en medlemsstats 
område

e) "sundhedstjenesteyder": en 
sundhedsprofessionel som defineret i litra 
d) eller en juridisk person, der lovligt 
udfører sundhedsydelser på en 
medlemsstats område

Or. pt

Ændringsforslag 269
Claude Turmes, Margrete Auken

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "patient": en fysisk person, der gør brug 
af eller ønsker at gøre brug af
sundhedsydelser i en medlemsstat

f) "patient": betegner i direktivet en fysisk 
person, der har til hensigt at rejse til en 
anden medlemsstat for at modtage
sundhedsydelser der

Or. en

Begrundelse

Med denne definition præciseres, at patienter der allerede bor eller opholder sig i en anden 
medlemsstat, når de får behov for behandling, ikke er omfattet af dette direktiv (disse 
patienters rettigheder er allerede omfattet af forordning (EØF) nr. 1408/71 og forordning 
(EF) nr. 883/2004).
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Ændringsforslag 270
Edite Estrela

Forslag til direktiv
Artikel 4 - litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "patient": en fysisk person, der gør brug 
af eller ønsker at gøre brug af 
sundhedsydelser i en medlemsstat.

f) "patient": en person, der er forsikret 
eller ydelsesmodtager inden for et givet 
sundhedssystem og har modtaget 
nødvendige sundhedsydelser i en anden
medlemsstat

Or. pt

Ændringsforslag 271
John Bowis

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "patient": en fysisk person, der gør brug 
af eller ønsker at gøre brug af 
sundhedsydelser i en medlemsstat

 f) "patient": en fysisk person, der gør brug 
af eller søger at gøre brug af 
sundhedsydelser i en medlemsstat

Or. en

Ændringsforslag 272
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "patient": en fysisk person, der gør brug 
af eller ønsker at gøre brug af 
sundhedsydelser i en medlemsstat

f) "patient": en fysisk person, der gør brug 
af eller søger at gøre brug af 
sundhedsydelser i en medlemsstat



PE418.304v02-00 52/66 AM\766244DA.doc

DA

Or. en

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 273
Frieda Brepoels

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "patient": en fysisk person, der gør brug 
af eller ønsker at gøre brug af 
sundhedsydelser i en medlemsstat

f) "patient": en fysisk person, der gør brug 
af eller søger at gøre brug af 
sundhedsydelser i en medlemsstat

Or. en

Begrundelse

Forslaget skal bringe formuleringen i overensstemmelse med andre dele af direktivet. 
Udtrykket viser, at patienten aktivt er engageret i at modtage behandling i en anden 
medlemsstat. 

Ændringsforslag 274
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f)"patient": en fysisk person, der gør brug 
af eller ønsker at gøre brug af 
sundhedsydelser i en medlemsstat

f) "patient": en fysisk person, der gør brug 
af eller søger at gøre brug af 
sundhedsydelser i en medlemsstat

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at bibringe definitionen af begrebet "patient" større juridisk 
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klarhed.

Ændringsforslag 275
Anne Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "patient": en fysisk person, der gør brug 
af eller ønsker at gøre brug af 
sundhedsydelser i en medlemsstat

f) "patient": en fysisk person, der gør brug 
af eller søger at gøre brug af 
sundhedsydelser i en medlemsstat

Or. fr

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at præcisere, at patienten klart påtager sig en aktiv rolle 
for at gøre brug af sådanne sundhedsydelser.

Ændringsforslag 276
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "patient": en fysisk person, der gør brug 
af eller ønsker at gøre brug af
sundhedsydelser i en medlemsstat

f) "patient": en fysisk person, der gør brug 
af sundhedsydelser i en medlemsstat

Or. es

Begrundelse

Det, der er relevant, er, at den pågældende modtager sundhedsydelser, ikke at vedkommende 
"ønsker" at modtage dem.
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Ændringsforslag 277
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Forslag til direktiv
Artikel 4 - litra f a og f b (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) "akut patient": en patient i en akut 
helbredsmæssig nødssituation, særlig en 
patient, der risikerer at miste livet eller 
miste funktionsevnen i livsvigtige organer 
i meget nær fremtid, og hvis behandling 
helt utvivlsomt kræver en omgående 
indsats fra sundhedssystemets side
fb) "frivillig patient": en patient, der 
vælger behandlingssted ud fra en række 
forskellige begrundelser som f.eks.: bedre 
behandling, kortere ventetider, 
familiemæssige forhold eller egnethed til 
rekonvalescens

Or. it

Begrundelse

Det er nødvendigt at fastholde sondringen mellem patienter, der har behov for akut 
behandling, og patienter, der ønsker behandling i udlandet efter eget valg. 

Ændringsforslag 278
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Artikel 4 - litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) "forsikret": g) "forsikret": en person, der er forsikret 
efter bestemmelserne i definitionen i 
artikel 1, litra c), i forordning (EF) nr. 
883/2004

i) indtil datoen for anvendelse af 
forordning (EF) nr. 883/2004: en person, 
der er forsikret efter bestemmelserne i
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artikel 1, 2 og 4 i forordning (EØF) nr. 
1408/71
ii) fra datoen for anvendelse af 
forordning (EF) nr. 883/2004: en person, 
der er forsikret som defineret i artikel 1, 
litra c), i forordning (EF) nr. 883/2004

Or. es

Begrundelse

Forordning (EF) nr. 883/2004 træder i kraft den 1. januar 2009.

Ændringsforslag 279
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Forslag til direktiv
Artikel 4 - litra (g) - nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) en forsikret som defineret i 
policebestemmelserne for private 
sygesikringsordninger

Or. nl

Ændringsforslag 280
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "forsikringsmedlemsstat": den 
medlemsstat, hvori patienten er forsikret

h) "forsikringsmedlemsstat": den 
medlemsstat, hvis socialsikringssystem
patienten er omfattet af i 
overensstemmelse med 
koordinationsreglerne i forordning (EØF) 
nr. 1408/71

Or. nl
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Ændringsforslag 281
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "forsikringsmedlemsstat": den 
medlemsstat, hvori patienten er forsikret

h) "forsikringsmedlemsstat": den 
medlemsstat, hvori patienten er forsikret;
hvis institutionen på bopælsstedet ved 
anvendelsen af artikel 22, stk. 3, andet 
afsnit, i forordning (EØF) nr. 1408/71 
eller artikel 20, stk. 4, eller artikel 27, stk. 
5, i forordning (EF) nr. 883/04 betragtes 
som den kompetente institution, er 
bopælsstaten forsikringsmedlemsstat

Or. de

Begrundelse

I forslaget tages der ikke højde for personer med bopæl i udlandet (grænsegængere, som bor i 
én EU-medlemsstat og arbejder i en anden medlemsstat, samt pensionister, der har erhvervet 
pensionsrettigheder i én eller flere EU-medlemsstater og har bopæl i en anden medlemsstat). 
Den nye formulering af bestemmelsen indebærer, at den institution, der har ansvaret for 
sygeforsikringen på bopælsstedet, skal dække udgifterne i en tredje EU-medlemsstat, når dette 
også fremgår af de ovennævnte forordninger.

Ændringsforslag 282
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "forsikringsmedlemsstat": den 
medlemsstat, hvori patienten er forsikret

h) "forsikringsmedlemsstat": den 
medlemsstat, hvori patienten er forsikret; 
hvis patienten har lovligt ophold i en 
medlemsstat og ikke er forsikret i nogen 
europæisk socialsikringsordning, men har 
en anerkendt ret til sundhedsydelser, er 
forsikringsmedlemsstaten den 
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medlemsstat, hvor patienten er bosat

Or. es

Begrundelse

Forslaget tager ikke højde for alle de situationer, hvor borgere har en anerkendt ret til 
sundhedsydelser uden nødvendigvis at henhøre under begrebet forsikret.

Ændringsforslag 283
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "forsikringsmedlemsstat": den 
medlemsstat, hvori patienten er forsikret

h) "forsikringsmedlemsstat": den 
medlemsstat, hvori patienten er forsikret, 
eller den medlemsstat, hvori patienten 
bor, hvis denne ikke er den samme som 
den medlemsstat, hvori patienten er 
forsikret

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 883/2004.

Ændringsforslag 284
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 4 - litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) "behandlingsmedlemsstat": den 
medlemsstat, på hvis område de 
grænseoverskridende sundhedsydelser 
faktisk udføres

i) "behandlingsmedlemsstat": den 
medlemsstat, på hvis område eller fra hvis 
område de grænseoverskridende 
sundhedsydelser faktisk udføres
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Or. nl

Ændringsforslag 285
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 4 - litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) "medicinsk anordning eller udstyr": 
en medicinsk anordning eller medicinsk 
udstyr som defineret i direktiv 93/42/EØF 
eller direktiv 90/385/EØF eller direktiv 
98/79/EF

Or. nl

Begrundelse

Køb af varer i forbindelse med sundhedsydelser (f.eks. medicinske anordninger eller 
medicinsk udstyr) var det spørgsmål, der blev behandlet i Decker-dommen (i den pågældende 
sag var der tale om briller), og som derfor også bør inkorporeres i et direktiv, der har til 
formål at kodificere Kohll- og Decker-dommene.

Ændringsforslag 286
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 4 - litra i b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ib) "varer til brug i forbindelse med 
sundhedsydelser": varer, der bruges til at 
bevare eller forbedre en persons helbred, 
som f.eks. medicinske anordninger eller 
medicinsk udstyr samt lægemidler

Or. nl
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Begrundelse

Køb af varer i forbindelse med sundhedsydelser (f.eks. medicinske anordninger eller 
medicinsk udstyr) var det spørgsmål, der blev behandlet i Decker-dommen (i den pågældende 
sag var der tale om briller), og som derfor også bør inkorporeres i et direktiv, der har til 
formål at kodificere Kohll- og Decker-dommene.

Ændringsforslag 287
John Bowis

Forslag til direktiv
Punkt 4 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) "medicinsk anordning eller udstyr": 
en medicinsk anordning eller medicinsk 
udstyr som defineret i Rådets direktiv 
93/42/EØF af 14. juni 1993 om 
medicinske anordninger, i Rådets direktiv 
90/385/EØF af 20. juni 1990 om 
indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om aktive, 
implantable medicinske anordninger eller 
i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
98/79/EF af 27. oktober 1998 om 
medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik

Or. en

Ændringsforslag 288
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Punkt 4 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) "medicinsk anordning eller udstyr": 
en medicinsk anordning eller medicinsk 
udstyr som defineret i Rådets direktiv 
93/42/EØF af 14. juni 1993 om 
medicinske anordninger, i Rådets direktiv 
90/385/EØF af 20. juni 1990 om 
indbyrdes tilnærmelse af 
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medlemsstaternes lovgivning om aktive, 
implantable medicinske anordninger eller 
i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
98/79/EF af 27. oktober 1998 om 
medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en definition af medicinsk anordning eller udstyr.

Ændringsforslag 289
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) "sundhedsteknologi": lægemiddel, 
medicinsk anordning eller udstyr, 
lægelige eller kirurgiske procedurer samt 
foranstaltninger til sygdomsforebyggelse, 
diagnosticering eller behandling inden for 
sundhedsvæsenet. 

Or. en

Begrundelse

Denne yderligere definition er påkrævet, da der i artikel 5 og 17 henvises til 
sundhedsteknologi. 

Ændringsforslag 290
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ka) "sundhedsteknologi": lægemiddel, 
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medicinsk anordning eller udstyr, 
lægelige eller kirurgiske procedurer samt 
foranstaltninger til sygdomsforebyggelse, 
diagnosticering eller behandling inden for 
sundhedsvæsenet.

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en definition af sundhedsteknologi.

Ændringsforslag 291
Iles Braghetto

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) "skade": bivirkninger eller overlast 
forårsaget af sundhedsydelsen.    

l) "utilsigtet hændelse”: en utilsigtet 
skade eller komplikation, som normalt 
ikke vil være resultatet af den tilstand, der 
behandles, eller leveringen af den 
krævede sundhedsydelse.

Or. en

Begrundelse

The definition of “harm” as “adverse outcomes or injuries stemming from the provision of 
healthcare” in the Commission’s proposal is far too broad as all surgery carries some risk of 
harm (no matter how small) even if it is performed to the highest standard. A reasonable 
element of risk of harm must be recognised by the Directive as a natural aspect of the 
treatment process. The wording in this section of the text should only address exceptional 
adverse events where serious injury or complication occurs far beyond any minor ailments 
which may ordinarily result from treatment.  It seems therefore more appropriate to replace 
the word “harm” with “adverse event”. 
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Ændringsforslag 292
John Bowis

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) "skade": bivirkninger eller overlast 
forårsaget af sundhedsydelsen.

l) "skade": i forbindelse med 
grænseoverskridende sundhedsydelser 
defineres begrebet i henhold til 
behandlingsmedlemsstatens gældende 
retlige rammer og fortolkning, idet 
definitionen kan variere fra medlemsstat 
til medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 293
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) "skade": bivirkninger eller overlast 
forårsaget af sundhedsydelsen.

l) "skade": i forbindelse med 
grænseoverskridende sundhedsydelser 
defineres begrebet i henhold til den 
enkelte behandlingsmedlemsstats 
gældende retlige rammer.

Or. en

Begrundelse

Ved definitionen af skade bør der tages hensyn til, at medlemsstaterne har forskellige 
definitioner af skade i deres retssystemer. For at undgå forvirring bør patienter, der 
behandles, være omfattet af den retlige definition af "skade", der anvendes i 
behandlingsmedlemsstaten.
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Ændringsforslag 294
Claude Turmes, Margrete Auken

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) "skade": bivirkninger eller overlast 
forårsaget af sundhedsydelsen.

l) "skade": skade som defineret i 
behandlingsmedlemsstatens lovgivning.

Or. en

Ændringsforslag 295
Gyula Hegyi

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(l) "skade": bivirkninger eller overlast
forårsaget af sundhedsydelsen.

(l) "skade": skadelige følger som et 
resultat af sundhedsydelsen og med 
årsagssammenhæng i forhold til 
sundhedsydelsen.

Or. hu

Begrundelse

Efter vores opfattelse er begrebet "skade", der anvendes i forslaget til direktiv, ikke defineret 
præcist nok og lægger derfor op til en bred juridisk fortolkning. Det vil være i patienternes og 
medlemsstaternes interesse, at der formuleres en mere præcis civilretlig definition.  Det står 
ikke klart, hvorfor forslaget til direktiv specifikt nævner "overlast" sammen med 
"bivirkninger". Vi foreslår desuden at indsætte følgende tekst:"skadelige følger... og 
årsagssammenhæng i forhold til sundhedsydelsen".
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Ændringsforslag 296
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) "skade": bivirkninger eller overlast 
forårsaget af sundhedsydelsen.

l) "skade": bivirkninger i sundhedsmæssig 
henseende eller overlast forårsaget af 
sundhedsydelsen, når disse bivirkninger 
eller denne overlast kun kan stå i 
forbindelse med den indsatsforpligtelse, 
der påhviler sundhedsprofessionelle, og 
som går ud på at gøre alt for at genoprette 
patientens sundhedstilstand.

Or. fr

Begrundelse

Det er påkrævet at præcisere, hvilken form for skade det drejer sig om, og at indgreb i 
forbindelse med sundhedsydelser kan have alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser 
afhængigt af patientens sundhedstilstand.

Ændringsforslag 297
Frieda Brepoels

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) "skade": bivirkninger eller overlast 
forårsaget af sundhedsydelsen.

l) "skade": undgåelige bivirkninger eller 
overlast forårsaget af sundhedsydelsen.

Or. nl

Begrundelse

Kommissionens forslag til en definition af begrebet "skade" er for bred. Efter artikel 5, stk. 1, 
litra d), vil patienter ifølge denne definition have ret til erstatning selv i sager, hvor der ikke 
optræder fejl eller forsømmelser fra lægeligt hold, hvorimod lovgivningen i mange 
medlemsstater i øjeblikket kun åbner mulighed for erstatning i tilfælde af fejl eller 
forsømmelser. 
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Ændringsforslag 298
Thomas Ulmer, Peter Liese

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) "skade": bivirkninger eller overlast 
forårsaget af sundhedsydelsen.

l) "skade": helbredsmæssige bivirkninger 
eller overlast forårsaget af 
sundhedsydelsen, og som kun kan 
henføres til den sundhedsprofessionelles 
indsatsforpligtelse.

Or. en

Begrundelse

Det bør klart fremgå, at skaden skal være forbundet med sundhedsydelsen, og at den klart 
skal hidrøre fra en sundhedsprofessionels handling, uanset behandlingens faktiske resultat. 

Ændringsforslag 299
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) "skade": bivirkninger eller overlast 
forårsaget af sundhedsydelsen.

l) "skade": bivirkninger eller overlast 
forårsaget af sundhedsydelsen, som 
defineret i medlemsstaternes nationale 
lovgivning.

Or. nl

Begrundelse

I overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet tilkommer det medlemsstaterne at foretage 
regulering vedrørende erstatning for skader, der forårsages af sundhedsydelser. Så meget 
desto mere grund er der til at lade dem fastsætte, på hvilket skadesniveau de skadede får krav 
på erstatning. Adskillige medlemsstater har inden for rammerne af ordninger med objektivt 
ansvar en tærskel, således at kun "væsentlige" skader kan give ret til erstatning.
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Ændringsforslag 300
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra l a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

la) "patientjournal" eller "medicinsk 
historie": alle dokumenter med 
oplysninger, vurderinger og information 
af enhver art om en patients situation og 
udvikling gennem hele 
behandlingsprocessen. 

Or. es

Begrundelse

Dette begreb går igen gennem hele direktivforslaget, og det er derfor nødvendigt at medtage 
en definition.
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