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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 anden behandling end 
hospitalsbehandling 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
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om patientrettigheder i 
forbindelse med grænseoverskridende 
sundhedsydelser

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om patienters ret til adgang til 
sikre og effektive sundhedsydelser af høj 
kvalitet på lige vilkår

Begrundelse

Den specifikke ramme for sundhedsydelser berører kun få patienter, mens en forbedring af 
sundhedsydelsernes kvalitet og sikkerhed samt samarbejdet mellem medlemsstaterne er 
faktorer, der vil være til gavn for alle borgerne, og det vurderes således, at disse områder bør 
udgøre kernen i forslaget.

Det foreslås, at grænseoverskridende sundhedsydelser ikke fremstilles som et ideal i forslaget 
til direktiv, men derimod som et alternativ, der kan overvejes, hvis det ikke er muligt at 
benytte sundhedsydelserne i borgerens hjemland. Det bør stå klart, at målet er, at borgeren 
får adgang til sikre sundhedsydelser af bedre kvalitet tættest muligt på sin bopæl.

                                               
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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Ændringsforslag 2

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.
3EFT L 12 af 16.1.2001, s. 1.

Ændringsforslag 3

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, 
idet de nationale beføjelser med hensyn til 
organisation og levering af 
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sundhedsydelser respekteres.

Begrundelse

Det foreslås, at direktivforslaget ikke koncentreres om patientmobilitet, men om de to andre 
grundlæggende punkter, som Kommissionen har bygget sit forslag op om, nemlig fælles 
principper for alle EU's sundhedssystemer og europæisk samarbejde på sundhedsområdet.

Det nuværende forslag, hvori omdrejningspunktet er patienternes mobilitet, kan anses for at 
være til fordel for en bestemt gruppe borgere (med stor købekraft, veluddannede, 
sprogkyndige), men det drejer sig om en lille gruppe borgere.

I forslaget ser man imidlertid bort fra de behov, som karakteriserer hovedparten af borgerne 
(utilstrækkelige ressourcer til at lægge penge ud til dækning af udgiften til sundhedsydelser 
leveret i en anden medlemsstat, utilstrækkelige sprogkundskaber, for ringe 
oplysningsgrundlag til at søge til en anden medlemsstat), og forslaget skaber ulighed.

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 borgerne.

Ændringsforslag 4

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

Begrundelse

Det kunne frygtes, at den slettede formulering legitimerer etableringen af diskretionære 
erstatningsordninger.
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Ændringsforslag 5

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 
erstatningskrav på basis af kontraktligt 
ansvar eller ansvar uden for kontrakt

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 6

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.

Ændringsforslag 7

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

Ændringsforslag 8

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.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Forsikringsmedlemsstatens nationale 
kontaktpunkt giver de patienter, der 
anmoder herom, kontaktoplysningerne 
for de øvrige medlemsstaters nationale 
kontaktpunkter

Begrundelse

Som anført i forbindelse med artikel 10, forpligtes medlemsstaterne med denne artikel til at 
oplyse, hvilke data de øvrige medlemsstater er i besiddelse af, hvilket udgør en alt for stor 
byrde for medlemsstaterne. Hvis disse oplysninger endvidere skulle gøres brugbare for 
borgerne, ville det forudsætte en løbende ajourføring af oplysningerne, hvilket ikke 
forekommer at være realistisk. Vi er af den opfattelse, at det vil være tilstrækkeligt, hvis hver 
enkelt medlemsstat påtog sig at give oplysninger vedrørende sundhedsydelser udført i den 
pågældende medlemsstat og under alle omstændigheder at give oplysninger vedrørende 
kontaktoplysningerne for de øvrige medlemsstaters nationale kontaktpunkter.
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Ændringsforslag 10

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.



PE418.180v02-00 10/10 AD\769033DA.doc

DA

PROCEDURE

Titel Patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende 
sundhedsydelser

Referencer KOM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD)

Korresponderende udvalg ENVI

Udtalelse fra
       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI
2.9.2008

Rådgivende ordfører
       Dato for valg

Diana Wallis
22.9.2008

Behandling i udvalg 20.1.2009

Dato for vedtagelse 12.2.2009

Resultat af den endelige afstemning +:
–:
0:

14
7
3

Til stede ved den endelige afstemning -
medlemmer

Alin Lucian Antochi, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, 
Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, 
Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Manuel Medina Ortega, Aloyzas 
Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, 
Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere

Sharon Bowles, Mogens Camre, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, 
Arlene McCarthy, Georgios Papastamkos, Jacques Toubon

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Michael Cashman, Helga Trüpel


	769033da.doc

