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KORTFATTAD MOTIVERING

Att respektera kvinnors och mäns komplementaritet och tillämpa principen om 
likabehandling

När gemenskapen lagstiftar om patienträttigheter bör principen om likabehandling
tillämpas. Kvinnor och män kompletterar varandra. Ingen ifrågasätter att de medicinska 
behoven tar sig olika uttryck hos kvinnor och hos män. Utöver de gemensamma 
grundläggande värderingar för hälso- och sjukvårdssystemen i EU som rådet antog i 
juni 2006, dvs. universalitet, tillgång till vård av god kvalitet, rättvisa och solidaritet, 
tillkommer principen om ”jämlikhet i fråga om hälsa”, som innebär att män och kvinnor 
ska behandlas lika när de har samma behov, samtidigt som deras olikheter ska beaktas 
på ett rättvist sätt.

Föredraganden framhåller garantin om tillgång till offentliga hälso- och sjukvårdssystem i 
gränsöverskridande sammanhang. Det handlar givetvis om att tillhandahålla gynekologisk 
vård och förlossningsvård samt mödra- och barnhälsovård i enlighet med WHO:s definition
av primärvård, fastställd vid den 56:e världshälsoförsamlingen i Alma-Ata
(resolution A56/27)1.

Föredraganden understryker sitt engagemang inom utskottet för kvinnors rättigheter för ämnet 
behandling av bröstcancer, som i dag är den främsta orsaken till dödsfall bland kvinnor i 
åldern 35 till 55 år inom EU. Förebyggandet, upptäckt genom mammografi och behandling av 
bröstcancer och cancer i livmodershalsen bör omfattas av systemet för ersättning vid 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Samma krav gäller för män, som å sin sida bör få 
tillgång till förebyggande åtgärder, upptäckt och behandling av cancer i lungorna, prostata, 
bukspottskörtel och testiklar. Vi kan rädda livet på många kvinnor/mödrar och män/fäder som 
får cancer utan att veta om det, förutsatt att lagstiftningen inte förhindrar ett förstärkt 
gränsöverskridande samarbete på detta område och att medlemsstaterna engagerar sig i ett 
frivilligt samarbete.

Inom systemet för ersättning av avgifter för behandling och vård framhävs skillnaderna 
mellan könen. Försäkringar, försäkringskassor och sjukkassor bör upphöra med alla former 
av diskriminering, inklusive dold diskriminering som till exempel grundas på riskfaktorer för 
ärftliga eller genetiskt betingade sjukdomar. De bör också sluta beräkna 
sjukförsäkringskostnaderna och försäkringspremierna på grundval av kön och indexreglering 
av arbetens beskaffenhet. När det gäller beräkningen av kostnader och avgifter bör de 
behöriga organen upphöra med all diskriminering som grundas på indexreglering av arbetets 
beskaffenhet. Många kvinnor arbetar inte på den formella arbetsmarknaden utan ägnar sig åt 
andra verksamheter, exempelvis åt att organisera nätverk för solidaritet mellan generationer, 
åt omsorg och fostran av barn eller omsorg om äldre. Framställaren erinrar därför om att det 
är nödvändigt att i högre grad se till hela livscykeln vid beräkningen av kostnader och 
premier, särskilt när det gäller kvinnor.

                                               
1 (Internationella primärvårdskonferensen i Alma-Ata: 25-årsjubileum, sekretariatsrapport, punkt 14.18 i den 
preliminära dagordningen, den 24 april 2003.)
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För att undvika all diskriminering mellan patienter grundad på förmögenhet eller 
nationalitet föreslår jag att man utnyttjar erfarenheterna från Europeiska farmakopén, en 
Europarådsinstitution med säte i Strasbourg som arbetar för en bättre rörlighet för läkemedel 
mellan dess medlemsstater och bättre garantier för läkemedlens kvalitet.

Genomförandet av gränsöverskridande hälso- och sjukvård utgör en stor möjlighet till 
interregionalt samarbete. Det kan ta sig olika uttryck beroende på gamla medlemsstaters
(EU-15) geografiska konstellation gentemot nya medlemsstater (EU-12) och vissa 
konstellationer med nya och gamla medlemsstater, särskilt i Centraleuropa. Den ofta ojämlika 
samhällsekonomiska regionala utvecklingen gör att organisationen av den offentliga hälso-
och sjukvården också är ojämlik. Detta förhållande blir särskilt påtagligt i skiljelinjen mellan 
en gammal och en ny medlemsstat. Följaktligen bör medlemsstaterna vidta alla åtgärder för 
att föregripa de ekonomiska och organisatoriska konsekvenser som hälso- och 
sjukvårdspersonalen, vårdgivarna och sjukförsäkringskassorna möter. Kraven från patienter 
som får gränsöverskridande hälso- och sjukvård måste sammanjämkas med skyldigheterna för 
den hälso- och sjukvårdspersonal som ställs inför nya ekonomiska problem. Hälso- och 
sjukvården kan inte ses utifrån rent ekonomiska termer och omfattas av konkurrensregler. 
Denna inställning är för övrigt ett skäl till att inte grunda det föreliggande direktivet enbart på 
artikel 95 i fördraget om en fungerande fri marknad utan även på artikel 152 om folkhälsan. 
Det är medlemsstaternas ansvar att garantera den offentliga nationella hälso- och sjukvårdens 
fortbestånd och en jämlik tillgång till vården samt att prioritera en god hälsa för alla 
medborgare. Medlemsstaterna behåller kontrollen över sina nationella hälsoplaner.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar 
utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande 
ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Beaktandeled 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 95,

– med beaktande av fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
särskilt artikel 152, 

Motivering

Ett EU-direktiv om tillämpningen av patienträttigheter i fråga om hälso- och sjukvård måste 
absolut grundas på artikel 152 i EU-fördraget, där gemenskapens politik och åtgärder inom 
folkhälsoområdet föreskrivs.

Adlib Express Watermark



AD\766831SV.doc 5/22 PE415.154v02-00

SV

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Även om gränsöverskridande hälso-
och sjukvård innebär fördelar för 
patienterna har detta direktiv inte som 
självändamål att främja den 
gränsöverskridande hälso- och 
sjukvården.

Motivering

Alla patienter har rätt att få säker hälso- och sjukvård av god kvalitet i sin egen medlemsstat. 
De flesta vill få behandling så nära sin bostadsort som möjligt. Dessutom måste 
medlemsstaterna se till att de system som inrättas för att tillhandahålla och underlätta 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård inte blir oskäligt omfattande och dyra jämfört med 
den gränsöverskridande vård som faktiskt bedrivs och inte heller får mer vittgående, 
oavsedda konsekvenser för den nationella hälso- och sjukvården i stort.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Detta direktiv syftar till att fastställa 
allmänna bestämmelser för en säker, 
högkvalitativ och effektiv 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård i
EU och att garantera patientrörlighet och 
frihet att tillhandahålla hälso- och 
sjukvård och en hög hälsoskyddsnivå, 
samtidigt som medlemsstaternas ansvar för 
att fastställa sjukförmåner samt organisera 
och tillhandahålla hälso- och sjukvård och 
sociala förmåner, särskilt sjukförmåner, 
respekteras fullt ut.

(8) Detta direktiv syftar till att fastställa 
regler för kostnadsersättning för vård i en
annan medlemsstat av patienter som 
väljer att resa till dit för vård, och 
möjliggör samarbete mellan 
medlemsstaterna när det gäller 
utvärdering av medicinska metoder, 
referensnätverk och e-hälsa, samtidigt 
som den nationella behörigheten att 
organisera och tillhandahålla hälso- och 
sjukvård i enlighet med principerna om 
allmän tillgång, solidaritet, överkomliga 
priser, tillgång på lika villkor överallt och 
demokratisk tillsyn, respekteras fullt ut.
Direktivet respekterar till fullo
medlemsstaternas ansvar för hälso- och 
sjukvård, särskilt för att fastställa 
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sjukförmåner samt organisera och 
tillhandahålla hälso- och sjukvård och 
sociala förmåner, särskilt sjukförmåner.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) I detta direktiv avses med 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
följande sätt att tillhandahålla hälso- och 
sjukvård:

(10) I detta direktiv avses med 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
användning av hälso- och sjukvård i en 
annan medlemsstat än den där den patient 
som väljer att resa till en annan 
medlemsstat för att få vård är bosatt.

– Användning av hälso- och sjukvård
utomlands (dvs. patienten beger sig till en 
vårdgivare i en annan medlemsstat för att 
få behandling); det är detta som kallas 
patientrörlighet.

– Gränsöverskridande tillhandahållande 
av hälso- och sjukvård (dvs. (dvs. 
tillhandahållande av tjänster från en 
medlemsstat till en annan), t.ex. 
telemedicin, fjärrdiagnoser, utskrivning 
av läkemedelsrecept på distans och 
laboratorietjänster.
– Etablering av vårdgivaren (dvs. en 
vårdgivare etablerar sig i en annan 
medlemsstat).

– Tillfällig närvaro av personer (dvs. 
rörlighet för hälso- och sjukvårdspersonal 
när de t.ex. under en viss period vistas i 
patientens medlemstat för att ge vård).

Ändringsförslag 5
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Förslag till direktiv
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Patienter från andra medlemsstater bör 
behandlas på samma villkor som 
medborgarna i den behandlande 
medlemsstaten. Enligt de allmänna 
principerna om rättvisa och 
icke-diskriminering i artikel 21 i stadgan 
får de heller inte diskrimineras på något 
sätt på grund av deras kön, ras, hudfärg, 
etniska eller sociala ursprung, genetiska 
särdrag, språk, religion eller övertygelse, 
politiska eller annan åskådning, tillhörighet 
till nationell minoritet, förmögenhet, börd, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning. Medlemsstaterna får ge olika 
behandling till olika patientgrupper endast 
om de kan påvisa att detta är motiverat av 
legitima medicinska skäl, såsom särskilda 
åtgärder för kvinnor (t.ex. 
bröstcancerscreening) eller för vissa 
åldersgrupper (t.ex. gratis vaccinering för 
barn eller äldre personer). Eftersom detta 
direktiv står i överensstämmelse med de 
grundläggande rättigheter och principer 
som bland annat fastställs i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna, måste det genomföras och 
tillämpas med vederbörlig respekt för 
likhet inför lagen och principen om 
icke-diskriminering i enlighet med de 
allmänna gemenskapsrättsliga principerna i 
artiklarna 20 och 21 i stadgan. Detta 
förslag ska tillämpas utan att det påverkar 
tillämpningen av direktiv 2000/43/EG av 
den 29 juni 2000 om genomförandet av 
principen om likabehandling av personer 
oavsett deras ras eller etniska ursprung. 
Detta direktiv ska tillämpas utan att det 
påverkar tillämpningen av 
direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 
om genomförandet av principen om 
likabehandling av personer oavsett deras 
ras eller etniska ursprung samt andra 
direktiv för genomförande av artikel 13 i 

(13) Patienter från andra medlemsstater bör 
behandlas på samma villkor som 
medborgarna i den behandlande 
medlemsstaten. Enligt de allmänna 
principerna om rättvisa och 
icke-diskriminering i artikel 21 i stadgan 
får de heller inte diskrimineras på något 
sätt på grund av deras kön, ras, hudfärg, 
etniska eller sociala ursprung, genetiska 
särdrag, språk, religion eller övertygelse, 
politiska eller annan åskådning, tillhörighet 
till nationell minoritet, förmögenhet, börd, 
funktionshinder, ålder eller sexuell 
läggning. Det bör därför krävas att de 
gemensamma grundläggande värderingar 
för hälso- och sjukvårdssystemen i EU 
som rådet antog i juni 2006, särskilt 
allmängiltighet, tillgång till vård av god 
kvalitet, rättvisa och solidaritet, ska vara 
ett viktigt inslag i den sociala tryggheten i 
Europa. Medlemsstaterna får ge olika 
behandling till olika patientgrupper endast 
om de kan påvisa att detta är motiverat av 
legitima medicinska skäl, såsom särskilda 
åtgärder för kvinnor (t.ex. 
bröstcancerscreening) eller för vissa 
åldersgrupper (t.ex. gratis vaccinering för 
barn eller äldre personer). Eftersom detta 
direktiv står i överensstämmelse med de 
grundläggande rättigheter och principer 
som bland annat fastställs i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna, måste det genomföras och 
tillämpas med vederbörlig respekt för 
likhet inför lagen och principen om icke-
diskriminering i enlighet med de allmänna 
gemenskapsrättsliga principerna i 
artiklarna 20 och 21 i stadgan. Detta 
direktiv ska tillämpas utan att det påverkar 
tillämpningen av direktiv 2000/43/EG av 
den 29 juni 2000 om genomförandet av 
principen om likabehandling av personer 
oavsett deras ras eller etniska ursprung 
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fördraget. Mot denna bakgrund föreskrivs 
det i direktivet att patienter från andra 
medlemsstater ska behandlas på samma 
villkor som medborgarna i den 
behandlande medlemsstaten, och att de ska 
skyddas mot diskriminering enligt både 
gemenskapsrätten och lagstiftningen i den 
behandlande medlemsstaten.

samt andra direktiv för genomförande av 
artikel 13 i fördraget. Mot denna bakgrund 
föreskrivs det i direktivet att patienter från 
andra medlemsstater ska behandlas på 
samma villkor som medborgarna i den 
behandlande medlemsstaten, och att de ska 
skyddas mot diskriminering enligt både 
gemenskapsrätten och lagstiftningen i den 
behandlande medlemsstaten.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Det bör understrykas att särskilda 
åtgärder måste vidtas för att garantera 
kvinnor jämlik tillgång till de offentliga 
hälso- och sjukvårdssystemen. Det gäller 
både tillgång till vård som riktar sig till 
kvinnor och män och tillgång till 
gynekologisk vård, förlossningsvård samt 
hälsovård, inbegripet mödra- och 
barnhälsovård, i enlighet med den 
definition av primärvård som WHO 
fastställde vid den 
56:e världshälsoförsamlingen den 
24 april 20031. Varje medlemsstat bör 
beakta kvinnors rätt till sexuell och 
reproduktiv hälsa.
________________
1 Sekretariatsrapport (A56/27) från 
internationella primärvårdskonferensen i 
Alma-Ata, 25-årsjubileum.

Ändringsförslag 7
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Förslag till direktiv
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Det bör också understrykas att 
åtgärder måste vidtas för att se till att 
kvinnor får jämlik tillgång till de 
offentliga hälso- och sjukvårdssystemen 
och till vård som riktas specifikt till 
kvinnor, i synnerhet gynekologisk vård, 
förlossningsvård samt reproduktiv 
hälsovård.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Det bör krävas att även patienter som 
söker vård i en annan medlemsstat under 
andra omständigheter än de som avses för 
samordningen av de sociala 
trygghetssystemen enligt förordning (EEG) 
nr 1408/71 bör kunna utnyttja principen 
om fri rörlighet för tjänster i enlighet med 
fördraget och detta direktiv. Patienterna 
bör garanteras kostnadsersättning för denna 
vård på minst den nivå som de skulle ha 
fått om samma eller liknande vård hade 
getts i den medlemsstat där 
vårdmottagaren är sjukförsäkrad. Detta är 
helt förenligt med medlemsstaternas ansvar 
att bestämma omfattningen av 
sjukförsäkringen för sina medborgare och 
medför inga betydande konsekvenser för 
finansieringen av den nationella hälso- och 
sjukvården. Medlemsstaterna kan likväl i 
sin nationella lagstiftning föreskriva att 
kostnaderna för vård ska ersättas enligt de 
taxor som gäller i den behandlande 
medlemsstaten om detta är mer fördelaktigt 
för patienten. Detta kan särskilt gälla vård 
via de europeiska referensnätverk som ska 

(21) Det bör krävas att även patienter som 
söker vård i en annan medlemsstat under 
andra omständigheter än de som avses för 
samordningen av de sociala 
trygghetssystemen enligt förordning (EEG) 
nr 1408/71 bör kunna utnyttja principen 
om fri rörlighet för tjänster i enlighet med 
fördraget och detta direktiv. Patienterna 
bör garanteras kostnadsersättning för denna 
vård på minst den nivå som de skulle ha 
fått om samma eller liknande vård hade 
getts i den medlemsstat där patienten 
vårdmottagaren är försäkrad. Detta är helt 
förenligt med medlemsstaternas ansvar att 
bestämma omfattningen av 
sjukförsäkringen för sina medborgare och 
medför inga betydande konsekvenser för 
finansieringen av den nationella hälso- och 
sjukvården. Medlemsstaterna kan likväl i 
sin nationella lagstiftning föreskriva att 
kostnaderna för vård ska ersättas enligt de 
taxor som gäller i den behandlande 
medlemsstaten om detta är mer fördelaktigt 
för patienten. Detta kan särskilt gälla vård 
via de europeiska referensnätverk som ska 
inrättas enligt artikel 15 i detta direktiv och 
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inrättas enligt artikel 15 detta direktiv. behandlingar för vilka den medlemsstat 
där patienten är försäkrad ställer som 
krav att sjukhusvård måste ges inom en 
medicinskt försvarbar tidsfrist.

Motivering

Enne 2004. a EL-ga liitunud ja peale seda liitunud riikide tervishoiuteenuste hinnad erinevad, 
sageli kordades, viimaste kahjuks. Vältimaks patsientide eristamist vaesteks ravikõlbmatuteks 
ja rikasteks soosituteks ning võrdse juurdepääsu põhimõtte muutumist sõnakõlksuks on 
oluline kõigile statsionaarset haiglaravi vajavatele patsientidele luua võrdsed võimalused. 
Oluline on ettepanek ka naistele meestega võrdsete võimaluste loomise seisukohalt 
(palgaerinevused EL 15%, riigiti isegi 25%). Õiguslikust aspektist toetab 
muudatusettepanekut Euroopa Kohtu (C-372/04 Watts, punkt 147) otsus, milline ei välista 
liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteemide kohandamise nõuet, EL põhiõiguste harta art. 35 
ning samuti käesoleva direktiivi võrdse juurdepääsu tagamise põhimõte, mis vastasel juhul 
jääks pelgalt retoorikaks.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Medlemsstaterna får behålla allmänna 
villkor och kriterier samt rättsliga och 
administrativa formaliteter för att få vård 
och ersättning för vårdkostnader, t.ex. 
kravet att man först ska vända sig till en 
allmänläkare innan man går till en 
specialist eller får sjukhusvård, vilket 
också gäller patienter som söker vård i en 
annan medlemsstat, förutsatt att sådana 
villkor är nödvändiga, står i proportion till 
syftet och varken är godtyckliga eller 
diskriminerande. Det är därför lämpligt att 
kräva att dessa allmänna villkor och 
formaliteter tillämpas på ett objektivt, 
öppet och icke-diskriminerande sätt och att 
de görs kända på förhand, i första hand 
grundas på medicinska skäl och inte 
innebär en ytterligare börda för patienter 
som söker vård i en annan medlemsstat 
jämfört med patienter som behandlas i den 
medlemsstat där de är försäkrade, samt att 

(28) Medlemsstaterna bör bestämma
allmänna villkor och kriterier samt rättsliga 
och administrativa formaliteter för att få 
vård och ersättning för vårdkostnader
liksom för efterkontroll utförd av 
vårdpersonal i den medlemsstat där 
patienten är försäkrad, t.ex. kravet att man 
först ska vända sig till en allmänläkare 
innan man går till en specialist eller får 
sjukhusvård, vilket också gäller patienter 
som söker vård i en annan medlemsstat, 
förutsatt att sådana villkor är nödvändiga, 
står i proportion till syftet och varken är 
godtyckliga eller diskriminerande. Det är 
därför lämpligt att kräva att dessa allmänna 
villkor och formaliteter tillämpas på ett 
objektivt, öppet och icke-diskriminerande 
sätt och att de görs kända på förhand, i 
första hand grundas på medicinska skäl och 
inte innebär en ytterligare börda vare sig 
för vårdpersonalen i den medlemsstat där 

Adlib Express Watermark



AD\766831SV.doc 11/22 PE415.154v02-00

SV

besluten fattas så snabbt som möjligt. Detta 
påverkar därför inte medlemsstaternas 
befogenhet att fastställa kriterier eller 
villkor för förhandstillstånd om patienterna 
söker vård i en annan medlemsstat än den 
där de är försäkrade.

patienten är försäkrad eller för patienter 
som söker vård i en annan medlemsstat 
jämfört med patienter som behandlas i den 
medlemsstat där de är försäkrade, samt att 
besluten fattas så snabbt som möjligt. Detta 
påverkar därför inte medlemsstaternas 
befogenhet att fastställa kriterier eller 
villkor för förhandstillstånd om patienterna 
söker vård i en annan medlemsstat än den 
där de är försäkrade.

Motivering

Det måste säkerställas att kostnaden för behandling efter ett läkaringrepp i en annan 
medlemsstat inte leder till att hälso- och sjukvårdspersonalen i den medlemsstat där patienten 
är försäkrad åsamkas merkostnader, särskilt vid akut behandling.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) All vård som inte betraktas som 
sjukhusvård enligt detta direktiv bör ses 
som vård utanför sjukhus. Med hänsyn till 
domstolens rättspraxis när det gäller fri 
rörlighet för tjänster bör det inte införas 
något krav på förhandstillstånd för att få 
ekonomisk ersättning från det lagstadgade 
socialförsäkringssystemet i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad för 
vård utanför sjukhus i en annan 
medlemsstat. Om sjukvården ersätts i den 
omfattning som garanteras av 
sjukförsäkringssystemet i den medlemsstat 
där patienten är försäkrad, kommer det 
faktum att det inte finns något krav på 
förhandstillstånd inte att rubba den 
ekonomiska jämvikten i de sociala 
trygghetssystemen.

(29) All vård som inte betraktas som 
sjukhusvård enligt detta direktiv bör ses 
som vård utanför sjukhus. Med hänsyn till 
domstolens rättspraxis när det gäller fri 
rörlighet för tjänster bör det inte införas 
något krav på förhandstillstånd för att få 
ekonomisk ersättning från det lagstadgade 
socialförsäkringssystemet i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad för 
vård utanför sjukhus i en annan 
medlemsstat. Den medlemsstat där 
patienten är försäkrad bör dock vidta 
åtgärder för att i förväg fastställa villkor 
och ersättning för efterkontroll utförd av 
vårdpersonalen i den medlemsstaten, 
särskilt vid akutvård. Om sjukvården 
ersätts i den omfattning som garanteras av 
sjukförsäkringssystemet i den medlemsstat 
där patienten är försäkrad, kommer det 
faktum att det inte finns något krav på 
förhandstillstånd inte att rubba den 
ekonomiska jämvikten i de sociala 
trygghetssystemen.
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Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I detta direktiv fastställs allmänna
bestämmelser för en säker, högkvalitativ 
och effektiv gränsöverskridande hälso-
och sjukvård.

Detta direktiv innehåller regler för
kostnadsersättning för vård som patienter 
som väljer att resa till en annan
medlemsstat för att få vård får i en annan 
medlemsstat, och möjliggör samarbete 
mellan medlemsstaterna när det gäller 
utvärdering av medicinska metoder, 
referensnätverk och e-hälsa, samtidigt 
som den nationella behörigheten att 
organisera och tillhandahålla hälso- och 
sjukvård, enligt principerna om allmän 
tillgång, solidaritet, överkomliga priser, 
tillgång på lika villkor överallt och 
demokratisk tillsyn, respekteras fullt ut.

Motivering

Direktivets olika mål framgår bättre enligt denna formulering. Det är viktigt att framhålla 
medlemsstaternas ansvar och de principer som bör beaktas av hälso- och sjukvårdspolitiken, 
som är en del av direktivets syfte.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv gäller hälso- och 
sjukvårdstjänster, oavsett hur de 
organiseras, tillhandahålls och 
finansieras och om de är offentliga eller 
privata.

Detta direktiv gäller hälso- och 
sjukvårdstjänster enligt definitionen i 
artikel 4.

Ändringsförslag 13
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Förslag till direktiv
Artikel 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) gränsöverskridande hälso- och sjukvård: 
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,

b) gränsöverskridande hälso- och sjukvård: 
hälso- och sjukvård som ges i en annan 
medlemsstat än den där patienten är 
försäkrad,

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) att försäkringsbolag, 
försäkringskassor och sjukkassor 
undanröjer alla former av diskriminering, 
även dold sådan, på grund av riskfaktorer 
för ärftliga eller genetiskt betingade 
sjukdomar och upphör att beräkna 
sjukförsäkringskostnader och 
försäkringspremier på grundval av kön 
och beskaffenheten på arbete, samt att all 
diskriminering som tillämpas vid 
beräkningen av kostnader och avgifter 
upphör, särskilt diskriminering av 
kvinnor.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) att det råder jämlikhet i fråga om 
hälsa, vilket innebär att kvinnor och män 
ska behandlas lika när de har samma 
behov, samtidigt som deras olikheter ska 
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beaktas på ett jämlikt sätt.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 6  punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar bestämmelserna i 
detta direktiv, särskilt artiklarna 7, 8 och 9, 
ska den medlemsstat där patienten är 
försäkrad se till att försäkrade personer 
som reser till en annan medlemsstat för att 
få hälso- och sjukvård där, eller söker 
hälso- och sjukvård som ges i en annan 
medlemsstat, inte hindras från att få hälso-
och sjukvård i en annan medlemsstat om 
behandlingen i fråga ingår i de förmåner 
som omfattas av lagstiftningen i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad och 
som den försäkrade personen har rätt till. 
Den medlemsstat där patienten är försäkrad 
ska ersätta de kostnader till den försäkrade 
personen som skulle ha betalats via dess 
lagstadgade socialförsäkringssystem om 
samma eller liknande vård hade getts i den 
medlemsstaten. Det är under alla händelser 
den medlemsstat där patienten är försäkrad 
som ska avgöra vilka vårdkostnader som 
ska ersättas, oavsett var vården bedrivs.

1. Utan att det påverkar bestämmelserna i 
detta direktiv, särskilt artiklarna 7, 8 och 9, 
ska den medlemsstat där patienten är 
försäkrad se till att försäkrade personer 
som reser till en annan medlemsstat för att 
få hälso- och sjukvård där, eller söker 
hälso- och sjukvård som ges i en annan 
medlemsstat, inte hindras från att få hälso-
och sjukvård i en annan medlemsstat om 
behandlingen i fråga ingår i de förmåner 
som omfattas av lagstiftningen i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad och 
som den försäkrade personen har rätt till. 
Den medlemsstat där patienten är försäkrad 
ska ersätta de kostnader som skulle ha 
betalats via dess lagstadgade 
socialförsäkringssystem om samma eller 
liknande vård hade getts i den 
medlemsstaten. Det är under alla händelser 
den medlemsstat där patienten är försäkrad 
som ska avgöra vilka vårdkostnader som 
ska ersättas, oavsett var vården bedrivs.

Motivering

Det kan bli ett hinder för tillgången till vård utomlands på lika villkor om patienterna först 
själva måste betala för vården innan de kan söka ersättning. De medlemsstater där 
patienterna är försäkrade skulle tillsammans med de behandlande medlemsstaterna kunna 
inrätta system för snabb ersättning (åtminstone till mindre bemedlade patienter, om inte för 
alla). Om det klart sägs ut att den försäkrade personen kommer att ersättas för sina kostnader 
utesluts den ovan nämnda risken.

Ändringsförslag 17
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Förslag till direktiv
Artikel 6  punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kostnaderna för hälso- och sjukvård som 
ges i en annan medlemsstat ska ersättas av 
den medlemsstat där patienten är försäkrad 
i enlighet med detta direktiv upp till den 
kostnadsnivå som skulle ha ersatts om 
samma eller liknande vård hade getts i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad, 
utan att överskrida de faktiska kostnaderna 
för den mottagna vården.

2. Kostnaderna för hälso- och sjukvård som 
ges i en annan medlemsstat ska ersättas av 
den medlemsstat där patienten är försäkrad 
i enlighet med detta direktiv upp till den 
kostnadsnivå som skulle ha ersatts om 
samma eller liknande vård hade getts i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad, 
utan att överskrida de faktiska kostnaderna 
för den mottagna vården. Om patienten 
behöver akut sjukhusvård som den 
medlemsstat där vederbörande är 
försäkrad inte garanterar inom en 
medicinskt försvarbar tidsfrist ska den 
medlemsstat där patienten är försäkrad 
ersätta samtliga faktiska kostnader för 
denna vård.

Motivering

Enne 2004. a EL-ga liitunud ja peale seda liitunud riikide tervishoiuteenuste hinnad erinevad, 
sageli kordades, viimaste kahjuks. Vältimaks patsientide eristamist vaesteks ravikõlbmatuteks 
ja rikasteks soosituteks ning võrdse juurdepääsu põhimõtte muutumist sõnakõlksuks on 
oluline kõigile statsionaarset haiglaravi vajavatele patsientidele luua võrdsed võimalused. 
Oluline on ettepanek ka naistele meestega võrdsete võimaluste loomise seisukohalt 
(palgaerinevused EL 15%, riigiti isegi 25%). Õiguslikust aspektist toetab 
muudatusettepanekut Euroopa Kohtu (C-372/04 Watts, punkt 147) otsus, milline ei välista 
liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteemide kohandamise nõuet, EL põhiõiguste harta art. 35 
ning samuti käesoleva direktiivi põhimõte - võrdse juurdepääsu tagamisest, mis vastasel juhul 
jääks pelgalt retoorikaks.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 6  punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad kan kräva att en patient som 
söker vård i en annan medlemsstat 
uppfyller samma villkor och kriterier samt 
rättsliga och administrativa formaliteter för 

3. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad kan kräva att en patient som 
söker vård i en annan medlemsstat 
uppfyller samma villkor och kriterier samt 
rättsliga och administrativa formaliteter för 

Adlib Express Watermark



AD\766831SV.doc 16/22 PE415.154v02-00

SV

att få vård och ersättning för 
vårdkostnaderna som skulle ha gällt om 
samma eller liknande vård hade getts på 
dess territorium, i den mån de inte är 
diskriminerande eller hindrar den fria 
rörligheten för personer.

att få vård och ersättning för 
vårdkostnaderna som skulle ha gällt om 
samma eller liknande vård hade getts på 
dess territorium, i den mån de inte är 
diskriminerande eller hindrar den fria 
rörligheten för personer och under 
förutsättning att man först säkerställer 
allmän tillgång till hälsovård för 
medborgarna, särskilt för kvinnor och 
barn.

Motivering

Till följd av att ett stort antal patienter från de gamla medlemsstaterna börjat utnyttja de nya 
medlemsstaternas hälso- och sjukvårdsinrättningar är det vissa hälso- och 
sjukvårdsinrättningar som diskriminerar vissa patienter. Detta är särskilt beklagligt då det 
drabbar kvinnors och barns hälsa.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 6  punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska ha en mekanism 
för beräkning av kostnader för vård i en 
annan medlemsstat som ska ersättas till den 
försäkrade personen genom det 
lagstadgade socialförsäkringssystemet. 
Denna mekanism ska vara baserad på 
objektiva, icke diskriminerande kriterier 
som är kända på förhand och de kostnader 
som ersätts enligt denna mekanism ska inte 
understiga de som skulle ha ersatts om 
samma eller liknande vård hade getts i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad.

4. Medlemsstaterna ska ha en mekanism 
för beräkning av kostnader för vård i en 
annan medlemsstat som ska ersättas för
den försäkrade personen genom det 
lagstadgade socialförsäkringssystemet. 
Denna mekanism ska vara baserad på 
objektiva, icke diskriminerande kriterier 
som är kända på förhand och de kostnader 
som ersätts enligt denna mekanism ska inte 
understiga de som skulle ha ersatts om 
samma eller liknande vård hade getts i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad.

Motivering

Det kan bli ett hinder för tillgången till vård utomlands på lika villkor om patienterna först 
själva måste betala för vården innan de kan söka ersättning. De medlemsstater där 
patienterna är försäkrade skulle tillsammans med de behandlande medlemsstaterna kunna 
inrätta system för snabb ersättning (åtminstone till mindre bemedlade patienter, om inte för 
alla). Om det klart sägs ut att den försäkrade personen kommer att ersättas för sina kostnader 
utesluts den ovan nämnda risken.
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Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 8  punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

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

Ändringsförslag 21

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Förhandstillstånd ska under alla 
omständigheter beviljas om patienten har 
behov av medicinsk behandling som 
normalt sett omfattas av 
socialförsäkringssystemet i den 

Adlib Express Watermark



AD\766831SV.doc 18/22 PE415.154v02-00

SV

medlemsstat där patienten är försäkrad 
och behandlingen inte kan 
tillhandahållas av den medlemsstat där 
patienten är bosatt inom en medicinskt 
försvarbar tidsfrist i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets
förordning (EEG) nr 1408/71 och rådets 
förordning (EG) nr 883/2004.

Motivering

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

Ändringsförslag 22

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 9  punkt 4  led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) hur brådskande behandlingen eller 
det medicinska ingreppet är,

Motivering

Många hälsotillstånd som inte nödvändigtvis är smärtsamma måste ändå åtgärdas genom 
brådskande behandling eller särskilda medicinska ingrepp.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad ska se till att det finns 
mekanismer så att patienterna på begäran 
kan få information om hur man får vård i 
en annan medlemsstat och vilka villkor 
som finns, bl.a. vid skada på grund av 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård i 
en annan medlemsstat, liksom om 
villkoren för tillstånd för efterkontroll 
utförd av vårdpersonal i den medlemsstat 
där patienten är försäkrad samt om 
ersättningen. I informationen om 
gränsöverskridande vård ska det göras 
klar åtskillnad mellan de 
patienträttigheter som grundar sig på 
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detta direktiv och de rättigheter som 
grundar sig på de förordningar om 
samordning av de sociala 
trygghetssystemen som avses i 
artikel 3.1 f.

Ändringsförslag 25

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) ta fram och sprida information till 
patienter och hälso- och 
sjukvårdspersonal, särskilt om 
patienträttigheter 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,

Motivering

Hälso- och sjukvårdspersonalen är de första som patienterna kommer i kontakt med och de 
behöver information om patienträttigheter, både för att själva kunna respektera alla dessa 
rättigheter och för att ge patienterna handledning så att de kan få den hjälp de behöver.

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 12  punkt 2  led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) hjälpa patienterna att bevaka sina 
rättigheter och överklaga på lämpligt sätt i 
händelse av skada på grund av hälso- och 
sjukvård i en annan medlemsstat; de 
nationella kontaktpunkterna ska särskilt 
informera patienterna om vilka möjligheter 
till tvistlösning som finns, hjälpa dem att 
välja lämplig tvistlösning utanför domstol 
för det specifika fallet samt vid behov 

b) ge information om hur man ska gå till 
väga i händelse av överklaganden eller 
skador, hjälpa patienterna att bevaka sina 
rättigheter och överklaga på lämpligt sätt i 
händelse av skada på grund av hälso- och 
sjukvård i en annan medlemsstat; de 
nationella kontaktpunkterna ska särskilt 
informera patienterna om vilka möjligheter 
till tvistlösning som finns, hjälpa dem att 
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hjälpa dem att följa upp ärendet, välja lämplig tvistlösning utanför domstol 
för det specifika fallet samt vid behov 
hjälpa dem att följa upp ärendet,

Motivering

Information om hur man ska gå till väga i händelse av överklaganden eller skador som 
uppstår i den behandlande medlemsstaten måste finnas att tillgå hos de nationella 
kontaktpunkterna.

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 13  punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska främja samarbete 
om gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
som bedrivs på regional och lokal nivå 
samt genom informations- och 
kommunikationsteknik (IKT), 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
som ges på tillfällig basis och andra former 
av samarbete över gränserna.

2. Medlemsstaterna ska främja samarbete 
om gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
som bedrivs på regional och lokal nivå och
kommunikation mellan vårdgivarna i 
utlandet och de vårdgivare som ansvarar 
för vården i den egna medlemsstaten,
samt genom informations- och 
kommunikationsteknik (IKT), 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
som ges på tillfällig basis och andra former 
av samarbete över gränserna.

Motivering

Kontinuitet i vården är av största vikt för patientsäkerheten. Vårdlag från patientens 
ursprungsland bör föra ett nära samarbete med vårdlag och specialister i det behandlande 
landet för att trygga kontinuiteten i vården.
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