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KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren glæder sig over den øgede retssikkerhed, som EF-Domstolens domme har skabt 
vedrørende patienters rettigheder til at modtage sundhedsydelser i en anden medlemsstat end 
deres egen. Hun understreger, at dette er et spørgsmål af direkte betydning for mange EU-
borgeres dagligdag og velfærd, specielt i betragtning af den fortsatte aldring af befolkningen.

Ordføreren bekræfter valget af retsgrundlag og finder, at forslaget til direktiv efterlever 
nærhedsprincippet. Dette burde tjene til at beskytte de nationale sundhedssystemer og dæmpe 
bekymringer omkring virkningerne af det foreslåede direktiv for sundhedssystemernes 
fremtidige finansiering.

Ordføreren noterer sig videre betydningen af samspillet mellem direktivet og forordning nr.
1408/711 og den komplementære rolle, direktivet vil indtage i forhold til denne. Det er vigtigt 
at notere sig, at forslaget ikke søger at erstatte den eksisterende ramme for 
grænseoverskridende sundhedsydelser, som er udstukket i forordningen. Forordning nr. 
1408/71 regulerer samordningen af de nationale socialsikringsordninger, mens de 
bestemmelser vedrørende rettigheder, som er fastsat i det foreslåede direktiv, og 
bestemmelserne i forordning nr. 1408/71 udgør alternative mekanismer for godtgørelse af 
lægeudgifter afholdt i andre medlemsstater. Patienten har følgelig en valgmulighed, idet en 
forsikret enten kan støtte sig på forordningens mekanisme eller på det foreslåede direktivs 
system.
Det foreslåede direktiv vil give EU-borgerne ret til at søge ikkehospitalsbehandling i en anden 
medlemsstat uden at skulle søge forhåndstilladelse fra deres nationale sundhedssystemer.
Patienterne vil skulle betale for behandlingen først og derefter søge om godtgørelse fra deres 
nationale systemer. Ifølge forslaget vil godtgørelsen dække de omkostninger ved behandling, 
som den nationale socialsikringsordning ville have betalt for, hvis behandlingen var blevet 
ydet på det nationale område.

I betragtning af at direktivet rejser visse spørgsmål, som henhører under international privatret 
(erstatningskrav kan opstå både uden for kontrakt og i kontraktlig sammenhæng i forbindelse 
med levering af sundhedsydelser), har ordføreren gjort sig umage for at understrege, at det er 
fællesskabsreglerne om retternes kompetence og lovvalg, der finder anvendelse. Der er ingen 
inkompatibilitet med hverken Rom I2- eller Rom II3-forordningen.

Når dette er sagt, ønsker ordføreren at pege på et "udestående spørgsmål", i og med at 
Parlamentet afventer en undersøgelse, som Kommissionen har lovet om skadeserstatning i 
tilfælde af personlig overlast. På denne baggrund har hun fundet det hensigtsmæssigt at 
indføje en betragtning om skadeserstatning hentet fra Rom II-forordningen i det foreslåede 
direktiv.

                                               
1 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, EFT L 148 af 5.6.1974, s. 35.
2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 593/2008 af 17. juni 2008 om lovvalgsregler for 
kontraktlige forpligtelser (Rom I), EUT L 177 af 4.7.2008, s. 6.
3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 864/2007 af 11. juli 2007 om lovvalgsregler for 
forpligtelser uden for kontrakt (Rom II-forordningen), EUT L 199 af 31.7.2007, s. 40.
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Endelig hvad angår retternes kompetence og anvendelsen af Bruxelles I-forordningen1, mener 
ordføreren, at i tilfælde, hvor de betingelser, som er opstillet i Domstolens dom i Odenbreit2-
sagen, er opfyldt, bør en skadelidt i en sag om lægelig forsømmelse kunne sagsøge 
forsikringsgiveren i den medlemsstat, hvor skadelidte har sin bopæl, direkte.

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16a) Uanset det foregående skal lovvalget 
i tilfælde af erstatningskrav baseret på 
kontraktligt ansvar eller ansvar uden for 
kontrakt afgøres i overensstemmelse med 
bestemmelserne i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 593/2008 af 
17. juni 2008 om lovvalgsregler for 
kontraktlige forpligtelser (Rom I)1 og 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 864/2007 af 11. juli 
2007 om lovvalgsregler for forpligtelser 
uden for kontrakt (Rom II-
forordningen)2. Retternes kompetence 
skal fastlægges i overensstemmelse med 
bestemmelserne i Rådets forordning (EF) 
nr. 44/2001 af 22. december 2000 om 
retternes kompetence og om anerkendelse 
og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det 
civil- og handelsretlige område3, idet det 
underforstås, at skadelidte i tilfælde, hvor 
betingelserne er opfyldt, kan sagsøge 
forsikringsgiveren i den medlemsstat, 
hvor de har deres bopæl, direkte.
1EUT L 177 af 4.7.2008, s. 6.
2EUT L 199 af 31.7.2007, s. 40.

                                               
1 Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og 
fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område, EFT L 12 af 16.1.2001, s. 1.
2 Sag C-463/06 FBTO Schadeverzekering mod Odenbreit [2007]. Samling af afgørelser side I-11321.
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3EFT L 12 af 16.1.2001, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 16 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16b) Ifølge de nugældende nationale 
regler om erstatning til ofre for lægelig 
forsømmelse bør den relevante domstol 
ved opgørelsen af erstatning for personlig 
overlast i tilfælde, hvor sundhedsydelsen 
er leveret i en anden medlemsstat end den, 
hvor skadelidte har sin sædvanlige bopæl, 
tage hensyn til alle aspekter af skadelidtes 
relevante faktiske situation, herunder 
navnlig de faktiske tab og omkostninger i 
forbindelse med efterbehandling og 
yderligere lægebehandling.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) der for behandlinger, der udføres på 
deres område, findes ordninger for 
erhvervsansvarsforsikring eller en garanti 
eller en lignende ordning, som er 
ækvivalent eller i det væsentlige 
sammenlignelig med hensyn til formålet, 
og som er afstemt efter risikoens art og 
omfang

e) der for behandlinger, der udføres på 
deres område, findes fyldestgørende og 
effektive ordninger for 
erhvervsansvarsforsikring eller en garanti 
eller en lignende ordning, og som er 
afstemt efter risikoens art og omfang

Or. en
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Begrundelse

Det kunne frygtes, at den slettede formulering legitimerer etableringen af diskretionære 
erstatningsordninger.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaternes foranstaltninger til 
gennemførelse af denne artikel skal være 
i overensstemmelse med bestemmelserne i 
direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer og 
direktiv 2000/31/EF om visse retlige 
aspekter af 
informationssamfundstjenester, navnlig 
elektronisk handel, i det indre marked.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette forhold er omhandlet i artikel 3, stk. 3.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Medlemsstaterne skal sikre, at 
administrative afgørelser om brug af 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat 
kan påklages under fuld anvendelse af alle 
retsmidler, herunder administrative og 
retslige, og med adgang til en 
hasteprocedure, som tillader anvendelse 
af foreløbige retsmidler.

Or. en
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Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Forsikringsmedlemsstaterne skal sikre, 
at der findes ordninger, så patienterne 
automatisk modtager oplysning om brug 
af sundhedsydelser i en anden medlemsstat 
og om betingelserne herfor, herunder om 
situationen, hvis der sker skader som følge 
af sundhedsydelser, der er udført i en 
anden medlemsstat, specielt med hensyn til 
ordninger i henhold til artikel 5, stk. 1, 
litra e), og den sandsynlige størrelse af en 
erstatning.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan efter proceduren i 
artikel 19, stk. 2, udvikle et 
standardfællesskabsformat for de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1.

3. Kommissionen skal efter proceduren i 
artikel 19, stk. 2, udvikle et 
standardfællesskabsformat for de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 11 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Regler for sundhedsydelser, der leveres i 
en anden medlemsstat

Regler for sundhedsydelser, der leveres i 
en anden medlemsstat, og den lovgivning, 
der finder anvendelse på eventuelle 
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erstatningskrav på basis af kontraktligt 
ansvar eller ansvar uden for kontrakt

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt i denne bestemmelse at sondre mellem de regler, der finder anvendelse på 
levering af sundhedsydelser, og den lovgivning, som finder anvendelse på eventuelle 
erstatningskrav, der måtte blive rejst i forbindelse med leveringen af sådanne ydelser.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når sundhedsydelser leveres i en anden 
medlemsstat end forsikringsmedlemsstaten, 
eller i en anden medlemsstat end den, hvor 
sundhedstjenesteyderen har bopæl, er 
registreret eller etableret, leveres sådanne 
sundhedsydelser i henhold til 
behandlingsmedlemsstatens lovgivning, jf. 
artikel 5.

1. Når sundhedsydelser leveres i en anden 
medlemsstat end forsikringsmedlemsstaten, 
eller i en anden medlemsstat end den, hvor 
sundhedstjenesteyderen har bopæl, er 
registreret eller etableret, leveres sådanne 
sundhedsydelser i henhold til 
behandlingsmedlemsstatens lovgivning og
artikel 5.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 1a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. For så vidt som leveringen af en 
sundhedsydelse i en anden medlemsstat 
end den, hvor patienten er forsikret, giver 
anledning til erstatningskrav baseret på 
kontraktligt ansvar eller ansvar uden for 
kontrakt, skal lovvalget afgøres i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
forordning (EF) nr. 593/2008 og 
forordning (EF) nr. 864/2007. Retternes 
kompetence skal fastlægges i 
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overensstemmelse med bestemmelserne i 
forordning (EF) nr. 44/2001, idet det 
underforstås, at skadelidte i tilfælde, hvor 
betingelserne er opfyldt, kan sagsøge 
forsikringsgiveren i den medlemsstat, 
hvor de har deres bopæl, direkte.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne artikel gælder ikke for 
anerkendelse af erhvervsmæssige 
kvalifikationer.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette er omfattet af hastebestemmelsen i artikel 3, stk. 3. 

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) stille oplysninger til rådighed for 
patienterne, særlig om deres rettigheder i 
forbindelse med grænseoverskridende 
sundhedsydelser, kvalitets- og 
sikkerhedsgarantier, beskyttelse af 
personoplysninger, klageprocedurer og 
erstatningsmuligheder i forbindelse med 
sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat og om de gældende 
betingelser

a) automatisk stille oplysninger til 
rådighed for patienterne, herunder ved 
elektroniske midler, særlig om deres 
rettigheder i forbindelse med 
grænseoverskridende sundhedsydelser, 
kvalitets- og sikkerhedsgarantier, 
beskyttelse af personoplysninger, 
klageprocedurer og erstatningsmuligheder i 
forbindelse med sundhedsydelser udført i 
en anden medlemsstat og om de gældende 
betingelser

Or. en
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Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) oplyse og bistå skadelidte patienter, 
såfremt disse sagsøger forsikringsgiveren
i den medlemsstat, hvor de har deres 
bopæl, direkte.

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne yder hinanden den 
bistand, der er nødvendig for 
gennemførelsen af dette direktiv.

1. Medlemsstaterne yder hinanden den 
bistand, der er nødvendig for 
gennemførelsen af dette direktiv i 
samarbejde med de regionale og lokale 
myndigheder i tilfælde, hvor disse har 
ansvaret for sundhedsplejesystemet.

Or. en


	761580da.doc

