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KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden välkomnar att domstolen i sina domar gett oss ökad rättslig säkerhet om 
patienters rätt till hälso- och sjukvård i annan medlemsstat än den egna. Hon framhåller att 
detta har direkt betydelse för många EU-medborgares vardagsliv och välmående, framför allt i 
och med att genomsnittsåldern bland befolkningen blir allt högre.

Föredraganden bekräftar valet av rättslig grund och anser att förslaget till direktiv följer 
subsidiaritetsprincipen. Detta bör tjäna till att skydda de nationella hälso- och 
sjukvårdssystemen och skingra farhågorna om hur förslaget till direktiv kommer att påverka 
finansieringen av dem i framtiden.

Föredraganden noterar ytterligare vikten av växelverkan mellan direktivet och förordning 
(EEG) nr 1408/711 och att direktivet kommer att komplettera den förordningen. Vi måste 
verkligen ha klart för oss att förslaget inte avser ersätta dagens ram för gränsöverskridande 
hälso- och sjukvård, som fastställts i den förordningen. I förordning (EEG) nr 1408/71 
samordnas de nationella systemen för social trygghet, medan de rättigheter som fastställts i 
förslaget till direktiv och i förordning (EEG) nr 1408/71 är alternativa sätt att ordna med 
kostnadsersättning för hälso- och sjukvård, vilka uppstått i andra medlemsstater. Det här ger 
patienten valfrihet: en försäkrad person kan antingen använda sig av förordningen eller också 
välja det system som ingår i förslaget till direktiv.

Förslaget till direktiv kommer att ge unionsmedborgare rätt att söka vård utanför sjukhus i en 
annan medlemsstat, utan att de behöver något förhandstillstånd från sina nationella hälso- och 
sjukvårdssystem. Patienterna kommer först att själva få betala för vården och sedan ansöka 
om ersättning från de nationella systemen. Förslaget går ut på att ersättningen täcker de 
vårdkostnader som skulle ha betalats av det nationella systemet för social trygghet, om vården 
hade getts i hemlandet.

Det här direktivet aktualiserar vissa frågor inom internationell privaträtt (anspråk kan komma 
att hävdas både med stöd av skadeståndsrättsliga och avtalsrättsliga överväganden i samband 
med att hälso- och sjukvården tillhandahålls). Föredraganden har därför vinnlagt sig om att 
understryka att det är gemenskapens föreskrifter om domstols behörighet och tillämplig lag 
som gäller. Ingenting är oförenligt med vare sig förordningen Rom I2 eller Rom II3.

Här skulle föredraganden vilja påpeka att en sak fortfarande återstår att slutföra, i och med att 
parlamentet väntar på en studie om skadestånd i fall med personskador, vilken kommissionen 
ställt i utsikt att ska komma. Med tanke på detta ansåg föredraganden att det var på sin plats 
att i förslaget till direktiv ta med ett skäl om skadestånd, hämtat ur förordningen Rom II.

                                               
1 Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när 
anställda, egenföretagare eller deras familjer flyttar inom gemenskapen, EGT L 148, 5.6.1974, s. 35.
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för 
avtalsförpliktelser (Rom I), EUT L 177, 4.7.2008, s. 6.
3 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 864/2007 av den 11 juli 2007 om tillämplig lag för 
utomobligatoriska förpliktelser (Rom II), EUT L 199, 31.7.2007, s. 40.
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Till sist, om domstols behörighet och tillämpningen av förordningen Bryssel I1, anser 
föredraganden att en skadelidande i ett fall som rör fel i yrkesutövningen inom hälso- och 
sjukvård bör kunna resa skadeståndskrav direkt mot sin försäkringsgivare i den medlemsstat 
där den skadelidande är bosatt, förutsatt att de villkor som fastställts i domstolens dom i målet 
Odenbreit2 är uppfyllda.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Trots det föregående bör, i händelse 
av anspråk baserade på avtalsrättsligt 
eller icke-avtalsrättsligt ansvar, tillämplig 
lag fastställas i enlighet med 
föreskrifterna i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 593/2008 av 
den 17 juni 2008 om avtalsförpliktelser 
(Rom I)1 och Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 864/2007 av 
den 11 juli 2007 om tillämplig lag för 
utomobligatoriska förpliktelser (Rom II)2. 
Frågan om behörig domstol bör avgöras i 
enlighet med föreskrifterna i rådets 
förordning (EG) nr 44/2001 av den 
22 december 2000 om domstols 
behörighet och om erkännande och 
verkställighet av domar på privaträttens 
område3, varvid skadelidande parter ska 
kunna inleda rättsliga förfaranden direkt 
mot sin försäkringsgivare i den 
medlemsstat där de är bosatta, om bara 
villkoren är uppfyllda.
_____________
1 EUT L 177, 4.7.2008, s. 6.

                                               
1 Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och 
verkställighet av domar på privaträttens område, EGT L 201, 16.1.2001, s. 1.
2 Dom i mål C-463/06, FBTO Schadeverzekeringen mot Odenbreit, REG 2007, s. I-11321.
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2 EGT L 199, 31.7.2002, s. 40.
3 EUT L 12, 16.1.2001, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 16b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16b) Enligt de nuvarande nationella 
bestämmelserna om ersättning till dem 
som drabbats av fel i yrkesutövningen 
inom hälso- och sjukvård bör den 
handläggande domstolen, när den 
fastställer skadeståndsbeloppet vid 
personskador i sådana fall där 
behandlingen utförts i annan medlemsstat 
än den där den drabbade är stadigvarande 
bosatt, ta hänsyn till alla faktiska 
omständigheter som rör den enskilde 
drabbade, inklusive i synnerhet de 
faktiska förlusterna och kostnaderna för 
eftervård och ytterligare hälso- och 
sjukvård.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) att det för den vård som bedrivs på 
deras territorium finns system med 
yrkesansvarsförsäkring eller en garanti 
eller liknande arrangemang som är 
likvärdiga eller i allt väsentligt jämförbara 
när det gäller syftet och som är anpassade 
till riskens art och omfattning,

(e) att det för den vård som bedrivs på 
deras territorium finns tillräckliga och 
effektiva system med 
yrkesansvarsförsäkring eller en garanti 
eller liknande arrangemang som är 
anpassade till riskens art och omfattning,
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Or. en

Motivering

Ett orosmoment i den text som strukits är att den skulle kunna få godtyckliga 
ersättningssystem att framstå som legitima.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Alla åtgärder som medlemsstaterna 
vidtar för att genomföra denna artikel ska 
vara förenliga med bestämmelserna i 
direktiv 2005/36/EG om erkännande av 
yrkeskvalifikationer och 
direktiv 2000/31/EG om vissa rättsliga 
aspekter på informationssamhällets 
tjänster, särskilt elektronisk handel.

utgår

Or. en

Motivering

Detta tas upp i artikel 3.3.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Medlemsstaterna ska se till att alla 
administrativa beslut angående vård i en 
annan medlemsstat kan göras till föremål 
för alla slag av rättsmedel, även genom att
överklagas till högre förvaltningsinstans 
och domstol, samt bereda tillgång till ett 
förfarande i brådskande ordning med 
interimistiska åtgärder.

Or. en
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Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad ska se till att det finns 
mekanismer så att patienterna på ämbetets 
vägnar kan få information om hur man får 
vård i en annan medlemsstat och vilka 
villkor som finns, bl.a. vid skada på grund 
av gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
i en annan medlemsstat, varvid kravet på 
information framför allt ska gälla vilka 
arrangemang som finns enligt 
artikel 5.1 e och sannolika 
ersättningsnivåer.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 11 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bestämmelser för hälso- och sjukvård som 
ges i en annan medlemsstat

Bestämmelser för hälso- och sjukvård som 
ges i en annan medlemsstat och tillämplig 
lag i händelse av skadeståndsanspråk med 
stöd av avtalsförpliktelser eller 
utomobligatoriska förpliktelser

Or. en

Motivering

I denna föreskrift måste det göras en skillnad mellan å ena sidan vilka regler som gäller för 
tillhandahållandet av hälso- och sjukvårdstjänster och å andra sidan vilken lagstiftning som 
ska tillämpas på eventuella skadeståndsanspråk som kan uppstå till följd av att sådana 
tjänster tillhandahållits.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Hälso- och sjukvård som ges i en annan 
medlemsstat än den där patienten är 
försäkrad person, eller hälso- och sjukvård 
som ges i en annan medlemsstat än den där 
vårdgivaren är bosatt, registrerad eller 
etablerad, gäller lagstiftningen i den 
behandlande medlemsstaten i enlighet med
artikel 5.

1. Hälso- och sjukvård som ges i en annan 
medlemsstat än den där patienten är 
försäkrad person, eller hälso- och sjukvård 
som ges i en annan medlemsstat än den där 
vårdgivaren är bosatt, registrerad eller 
etablerad, ska ges i enlighet med
lagstiftningen i den behandlande 
medlemsstaten och artikel 5.

Or. en
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Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om tillhandahållandet av hälso- och 
sjukvård i en annan medlemsstat än den 
där patienten är försäkrad föranleder 
skadeståndskrav baserade på 
avtalsförpliktelser eller utomobligatoriska 
förpliktelser ska frågan om tillämplig lag 
avgöras i enlighet med föreskrifterna i 
förordning (EG) nr 593/2008 och 
förordning (EG) nr 864/2007. Frågan om 
behörig domstol ska avgöras i enlighet 
med föreskrifterna i förordning (EG) 
nr 44/2001, varvid skadelidande parter 
ska kunna inleda rättsliga förfaranden 
direkt mot sin försäkringsgivare i den 
medlemsstat där de är bosatta, om bara 
villkoren är uppfyllda.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Denna artikel gäller inte erkännande 
av yrkeskvalifikationer.

utgår

Or. en

Motivering

Detta ingår i det som uttryckligen föreskrivs i artikel 3.3.
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Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) ta fram och sprida information till 
patienter, särskilt om deras rättigheter i 
fråga om gränsöverskridande hälso- och 
sjukvård och garantierna för kvalitet och 
säkerhet, skydd av personuppgifter, hur 
man gör för att överklaga och 
möjligheterna till prövning när det gäller 
hälso- och sjukvård som ges i en annan 
medlemsstat samt om vilka villkor som 
gäller,

(a) på ämbetets vägnar ta fram och sprida 
information till patienter, också på 
elektronisk väg, särskilt om deras 
rättigheter i fråga om gränsöverskridande 
hälso- och sjukvård och garantierna för 
kvalitet och säkerhet, skydd av 
personuppgifter, hur man gör för att 
överklaga och möjligheterna till prövning 
när det gäller hälso- och sjukvård som ges i 
en annan medlemsstat samt om vilka 
villkor som gäller,

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) informera och bistå patienter när 
dessa i egenskap av skadelidande parter 
inleder rättsliga förfaranden direkt mot 
sin försäkringsgivare i den medlemsstat 
de är bosatta i.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska bistå varandra i 
den utsträckning som krävs för att 

1. Medlemsstaterna ska bistå varandra i 
den utsträckning som krävs för att 
genomföra detta direktiv, i samverkan med 
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genomföra detta direktiv. de regionala och lokala myndigheterna i 
de fall då dessa har ansvaret för hälso-
och sjukvårdssystemet.

Or. en
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