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KORTFATTAD MOTIVERING

1) Bakgrund

Det är viktigt att tydligt definiera direktivförslagets tillämpningsområde. Detta för att undvika 
förvirring och sammanblandning. Detta förslag till direktiv avser enbart patienters rörlighet 
och inte personalens rörlighet. Det handlar alltså inte om att tillämpa tjänstedirektivet på 
hälso- och sjukvårdsområdet.

I allmänhet vill patienter få vård av hög kvalitet både så nära hemmet och så snabbt som 
möjligt. I vissa fall finns dock den bästa vården finns i en annan medlemsstat. Då kan 
patienter resa för att få bättre, snabbare eller billigare vård.

Innan man anlitar vården måste man veta om olika vårdtjänster är av bra kvalitet, tillgängliga 
och lämpliga. Det är också viktigt att det tydligt framgår vad som krävs rent administrativt. 
När patienterna sedan verkligen bestämmer sig för vård i utlandet, är det mycket viktigt att 
deras välmående och säkerhet skyddas.

För närvarande utmärks vårdsystemen och vårdpolitiken i hela EU av ett växande ömsesidigt 
beroende.

Denna utveckling har flera förklaringar, bland annat den ökande rörligheten bland patienter 
och vårdpersonal i EU (som har underlättats av EG-domstolens domar), de gemensamma 
förväntningarna hos befolkningen i hela EU och spridningen av ny teknik och medicinska 
IT-metoder.

2) Det nuvarande systemets svagheter och nackdelar för patienterna

Rättsläget är otydligt. EG-domstolen har utvecklat en rättspraxis som ur vissa aspekter är 
motsägelsefull och som dessutom tillämpas på olika sätt i de olika medlemsstaterna.

Följaktligen är det nödvändigt att förtydliga EG-domstolens praxis när det gäller vissa domar:

 All vård utanför sjukhus som en medborgare kan kräva i sin medlemsstat kan även 
beviljas utan förhandstillstånd i vilken annan medlemsstat som helst. Patienten ska få 
ersättning upp till det belopp som normalt täcks av det egna försäkringssystemet. För 
sjukhusvård krävs ett förhandstillstånd från patientens eget försäkringssystem.
Förhandstillstånd ska beviljas om systemet i fråga inte, inom en medicinskt sett rimlig 
tid, kan erbjuda den vård som patienten behöver med hänsyn till sitt hälsotillstånd. 
Även i detta fall ska patienten få ersättning upp till det belopp som normalt betalas ut av 
det egna försäkringssystemet.

 EG-domstolen bekräftar medlemsstaternas behörighet när det gäller sjuk- och 
hälsovårdens och socialförsäkringssystemens organisation.

 EG-domstolen tillåter att man fortsätter att kräva förhandstillstånd för den mest 
krävande och dyra sjukhusvården och låter därmed medlemsstaterna fortsätta reglera 
och planera.
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Det handlar inte om att harmonisera medlemsstaternas sjuk- och hälsovård eller 
socialförsäkringssystem, utan tvärtom om att stärka rättssäkerheten för patienterna och 
förbättra den nuvarande situationen i medlemsstaterna.

Vi måste emellertid ställa oss frågan om direktivet tillräckligt uppmärksammar de konkreta 
situationer som dagligen försvårar livet för våra medborgare. De patienter som berörs i första 
hand avstår ibland från att utöva sina rättigheter, eftersom detta är så komplicerat. Vi måste 
göra allt för att informera patienterna om hur man går till väga, framför allt via de europeiska 
referensnätverk som föreskrivs i artikel 15 i direktivet.

3) Det krävs handling

Om direktivet ramar in och kodifierar EG-domstolens rättspraxis blir systemet mer 
sammanhängande och tydligare när det gäller patienternas konkreta rättigheter. Under inga 
omständigheter får patienternas rörlighet leda till ”dumpning” mellan sjuk- och 
hälsovårdssystemen eller försämra säkerheten i vården.

Rättssäkerheten måste garanteras och samarbetet mellan de nationella sjuk- och 
hälsovårdsystemen måste stödjas i patienternas intresse. Därför är det viktigt att förbättra 
bestämmelserna om att garantera patienterna information och om att källorna till information 
om vård, läkemedel och medicinska behandlingar är seriösa.

Kommissionen föreslår att det bildas ett nätverk med nationella myndigheter eller organ som 
är ansvariga för utvärdering av medicinska metoder, så att ny teknik utnyttjas optimalt och 
vården blir säker, effektiv och av hög kvalitet. Även om detta förslag bör stödjas skulle 
bestämmelserna om nätverket kunna kompletteras.

Det är även viktigt att akutvården samarbetar mer så att samordningen där stärks. Detta är 
ännu mer uppenbart i gränsområden.

Utöver problemen kring gränsöverskridande sjuk- och hälsovård bör detta initiativ leda till att 
man kommer fram till vilka utmaningar vården står inför och vilka reformer som krävs.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

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

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Titeln

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
direktiv om tillämpningen av 

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
direktiv om tillämpningen av patienters 
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patienträttigheter vid gränsöverskridande
hälso- och sjukvård

rätt till tillgång till säker, högkvalitativ 
och effektiv hälso- och sjukvård på lika 
villkor

Motivering

Förslaget till direktiv bör inte fokuseras på patienternas rörlighet utan på de 
tre huvudområden som kommissionen säger att det är uppbyggt kring: gemensamma 
principer för alla hälso- och sjukvårdssystem i EU, europeiskt hälso- och sjukvårdssamarbete 
och särskilda regler för gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Detta direktiv om tillämpningen av 
patienträttigheter vid gränsöverskridande 
hälso- och sjukvård gäller alla former av 
hälso- och sjukvård. Som bekräftats av 
domstolen innebär varken deras särart eller 
det sätt på vilket de organiseras eller 
finansieras att de kan undantas från den 
grundläggande principen om fri rörlighet. 
Avseende långtidsvård gäller direktivet 
inte hjälp och stöd till familjer och enskilda 
personer som under en längre period har 
särskilda behov. Det tillämpas exempelvis 
inte på äldreboende eller stöd till äldre eller 
barn som ges av socialarbetare, frivilliga 
eller andra yrkesverksamma än hälso- eller 
sjukvårdspersonal.

(9) Detta direktiv om tillämpningen av 
patienträttigheter vid gränsöverskridande 
hälso- och sjukvård gäller alla former av 
hälso- och sjukvård. Som bekräftats av 
domstolen innebär varken deras särart eller 
det sätt på vilket de organiseras eller 
finansieras att de kan undantas från den 
grundläggande principen om fri rörlighet. 
Avseende långtidsvård gäller direktivet 
inte hjälp och stöd till familjer och enskilda 
personer som under en längre period har 
särskilda vård-, stöd-, omsorgs- eller 
hjälpbehov, i den mån det handlar om 
expertvård eller bidrag från ett 
socialförsäkringssystem. Detta omfattar
först och främst tjänster i samband med 
långtidsvård som anses nödvändiga för att 
de vårdbehövande ska kunna leva ett så 
aktivt och självständigt liv som möjligt. 
Direktivet tillämpas exempelvis inte på 
äldreboende eller stöd till äldre eller barn 
som ges av socialarbetare, frivilliga eller 
andra yrkesverksamma än hälso- eller 
sjukvårdspersonal.

Motivering

Detta ändringsförslag gör klart att tjänster vad gäller socialbidrag, social omsorg, 
rehabilitering för återanpassning till arbetslivet samt långtidsvård är undantagna från detta 
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direktivs tillämpningsområde.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Detta direktiv avser inte att skapa 
någon rätt till ersättning för sådan vård i en 
annan medlemsstat som inte hör till de 
förmåner som omfattas av lagstiftningen i 
det land där patienten är försäkrad. 
Direktivet hindrar inte heller 
medlemsstaterna från att utöka sina system 
med vårdförmåner till att omfatta hälso-
och sjukvård i en annan medlemsstat i 
enlighet med sina bestämmelser. 

(25) Detta direktiv avser inte att skapa 
någon rätt till ersättning för sådan vård i en 
annan medlemsstat som inte hör till de 
förmåner som omfattas av lagstiftningen i 
det land där patienten är försäkrad eller att 
ändra villkoren för denna rättighet, om 
sådana omfattas av lagstiftningen i det 
land där patienten är försäkrad. 
Direktivet hindrar inte heller 
medlemsstaterna från att utöka sina system 
med vårdförmåner till att omfatta hälso-
och sjukvård i en annan medlemsstat i 
enlighet med sina bestämmelser.

Motivering

Medlemsstaterna har, enligt artikel 152 i EG-fördraget, ensam behörighet att organisera sin 
hälso- och sjukvård.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Enligt detta direktiv ska patienter 
också ha rätt att få läkemedel som godkänts 
för försäljning i den medlemsstat där 
vården ges, även om de inte får säljas i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad, 
eftersom det är nödvändigt för att få 
effektiv behandling i en annan 
medlemsstat.

(27) Enligt detta direktiv ska patienter 
också ha rätt att få läkemedel eller hälso-
och sjukvårdstjänster som godkänts för 
försäljning i den medlemsstat där vården 
ges, även om läkemedlet eller hälso- och 
sjukvårdstjänsterna inte finns i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad, 
eftersom det är nödvändigt för att få 
effektiv behandling i en annan 
medlemsstat.
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Motivering

En patient måste också kunna få ta del av hälso- och sjukvårdstjänster och läkemedel i en 
annan medlemsstat än den där patienten är bosatt, även om dessa inte finns tillgängliga i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) Den ständiga utvecklingen inom 
medicinsk forskning och teknik innebär 
både möjligheter och utmaningar för 
medlemsstaternas hälso- och sjukvård. 
Samarbete när det gäller utvärdering av 
nya medicinska metoder kan gagna 
medlemsstaterna genom skalfördelar och 
genom att dubbelarbete undviks samt ge 
en bättre vetenskaplig grund för optimalt 
utnyttjande av ny teknik och därmed 
garantera en säker, högkvalitativ och 
effektiv hälso- och sjukvård. Detta 
kommer också att bidra till den inre 
marknaden genom att nya medicinska rön 
och metoder sprids snabbare och till fler 
användare. Ett sådant samarbete 
förutsätter långsiktiga strukturer som 
omfattar alla relevanta myndigheter i 
samtliga medlemsstater och där man 
bygger vidare på befintliga pilotprojekt.

(43) Den ständiga utvecklingen inom 
medicinsk forskning och teknik innebär 
både möjligheter och utmaningar för 
medlemsstaternas hälso- och sjukvård. 
Utvärdering av medicinska metoder samt 
eventuella begränsningar av tillgången 
till ny teknik som beslutas av 
administrativa organ ställer oss emellertid 
inför en rad grundläggande 
samhällsfrågor som kräver deltagande 
från en bred grupp berörda aktörer samt 
en hållbar styrmodell. Allt samarbete bör 
således inte bara inbegripa de behöriga 
myndigheterna i samtliga medlemsstater, 
utan även samtliga berörda aktörer, bland 
andra vårdpersonal, företrädare för 
patienter och industrin. Dessutom bör 
samarbetet bygga på hållbara principer 
om god förvaltning som insyn, öppenhet, 
objektivitet och opartiskhet inom 
administrationen. Kommissionen bör se 
till att endast de organ för utvärdering av 
medicinska metoder som ansluter sig till 
dessa principer får tillhöra nätverket.

Motivering

Informationsutbytet mellan organisationer för utvärdering av medicinska metoder förutsätter 
och kräver att principer för god praxis tillämpas (t.ex. god förvaltning, insyn och deltagande 
av berörda aktörer), när medlemsstaterna gör sina utvärderingar. Utvärderingarna av 
medicinska metoder bör alltså uppfylla kraven på öppenhet och objektivitet, och bygga på 
dialog och delaktighet från de berörda aktörernas sida, bland andra patienter och industri.
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Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) Kommissionen bör särskilt få 
befogenhet att anta följande åtgärder: 
upprätta en förteckning över behandlingar 
som inte kräver att patienten läggs in men 
som ska omfattas av samma regler som 
sjukhusvård, kompletterande åtgärder för 
att undanta särskilda kategorier av 
läkemedel eller ämnen från det erkännande 
av recept som utfärdas i en annan 
medlemsstat som föreskrivs i detta 
direktiv, en förteckning över särskilda 
kriterier och villkor som de europeiska 
referensnätverken måste uppfylla samt 
Förfarandet för att inrätta de europeiska 
referensnätverken. Eftersom detta är 
åtgärder med allmän räckvidd som avser 
att ändra icke väsentliga delar av detta 
direktiv, eller att komplettera det genom 
tillägg av nya icke väsentliga delar, bör de 
antas enligt det föreskrivande förfarandet 
med kontroll i artikel 5a i beslut 
1999/468/EG.

(45) Medlemsstaternas behöriga 
myndigheter bör särskilt få befogenhet att 
anta följande åtgärder: upprätta en 
förteckning över behandlingar som inte 
kräver att patienten läggs in men som ska 
omfattas av samma regler som 
sjukhusvård, kompletterande åtgärder för 
att undanta särskilda kategorier av 
läkemedel eller ämnen från det erkännande 
av recept som utfärdas i en annan 
medlemsstat som föreskrivs i detta 
direktiv.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

I detta direktiv fastställs allmänna 
bestämmelser för en säker, högkvalitativ 
och effektiv gränsöverskridande hälso- och 
sjukvård, samtidigt som 
EU-medborgarnas tillgång till denna vård 
garanteras och den nationella 
behörigheten att organisera och 
tillhandahålla hälso- och sjukvård
respekteras.
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Ändringsförslag 8

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, vilka inte omfattas av 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 883/2004 av den 
29 april 2004 om samordning av de 
sociala trygghetssystemen1.

__________
1 EUT L 166, 30.4.2004, s. 1.

Motivering

Om direktivet och vissa förordningar överlappar varandra finns det risk för att det uppstår 
två parallella system för gränsöverskridande hälso- och sjukvård: ett som följer 
förordningarna om samordning av de sociala trygghetssystemen och ett som följer detta nya 
direktiv, varvid det skapas ett oklart rättsläge. Det är viktigt att dra en tydlig gräns mellan 
tillämpningsområdena för förordning EG nr 883/2004 och för detta direktiv.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta direktiv ska inte tillämpas på 
tjänster som huvudsakligen rör 
långtidsvård. Hit räknas framför allt 
tjänster som utförs under en längre period 
för att ge personer hjälp att organisera sitt
dagliga liv.

Motivering

Detta ändringsförslag gör klart att tjänster som gäller socialbidrag, social omsorg, 
rehabilitering för återanpassning till arbetslivet samt långtidsvård är undantagna från detta 
direktivs tillämpningsområde.
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Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) hälso- och sjukvård: vårdtjänster som 
utförs av eller under överinseende av 
hälso- och sjukvårdspersonal som utövar 
sitt yrke, och oavsett hur de organiseras, 
tillhandahålls och finansieras på 
nationell nivå och om de är offentliga 
eller privata,

a) hälso- och sjukvård: vårdtjänster som 
erbjuds patienter för att bedöma, bevara 
eller förbättra deras hälsotillstånd. Vid 
tillämpningen av artiklarna 6–11 avses 
med hälso- och sjukvård sådan 
behandling som ingår bland de 
sjukförmåner som föreskrivs enligt 
lagstiftningen i den medlemsstat där 
patienten är försäkrad,

Ändringsförslag 11

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 person,

Motivering

Syftet här är, precis som i ändringsförslaget till skäl 10, att begreppet gränsöverskridande 
hälso- och sjukvård ska omfatta rörligheten såväl för patienterna som för de hälso- och 
sjukvårdstjänster som kan ges på distans. Det är inte lämpligt att nämna vårdgivarna i denna 
artikel.
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Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) försäkrad person: g) försäkrad person: person som är 
försäkrad person i enlighet med 
definitionen i artikel 1 c i förordning 
(EG) nr 883/2004,

i) fram till dess att förordning 
(EG) nr 883/2004 börjar tillämpas: person 
som är försäkrad i enlighet med artiklarna 
1, 2 och 4 i förordning (EEG) nr 1408/71,
ii) från och med att förordning 
(EG) nr 883/2004 börjar tillämpas: person 
som är försäkrad person i den betydelse 
som avses i artikel 1 c i förordning 
(EG) nr 883/2004,

Motivering

Rådets förordning (EG) nr 883/2004 träder i kraft den 1 januari 2009.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Kapitel II – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheter i medlemsstaterna som är 
ansvariga för att de gemensamma 
principerna för hälso- och sjukvård följs

Medlemsstater som är ansvariga för att de 
gemensamma principerna för hälso- och 
sjukvård följs

Motivering

Användningen av termen ”myndigheter” skulle kräva en definition av densamma.
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Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 5 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheternas ansvar i den behandlande 
medlemsstaten

Den behandlande medlemsstatens ansvar

Motivering

Strykning till följd av ändringen av rubriken till kapitel II.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den behandlande medlemsstaten 
ansvarar för organisation och 
tillhandahållande av hälso- och sjukvård. 
Under sådana omständigheter ska de med 
beaktande av principerna om 
allmängiltighet, tillgång till vård av god 
kvalitet, rättvisa och solidaritet fastställa 
tydliga kvalitets- och säkerhetsnormer för 
den vård som bedrivs på deras territorium 
och se till

1. När hälso- och sjukvården 
tillhandahålls i en annan medlemsstat än 
den där patienten är försäkrad ska vården
följa lagstiftningen i den medlemsstat där 
behandlingen äger rum. Hälso- och 
sjukvården tillhandahålls enligt de 
standarder och normer för kvalitet och 
säkerhet som har fastställts av den 
medlemsstat där behandlingen sker. 
Denna medlemsstat ska garantera

Motivering

En omformulering som stärker principen som säger att det är medlemsstaternas ansvar att 
organisera och tillhandahålla hälso- och sjukvården. Principerna om allmängiltighet, god 
kvalitet, rättvisa och solidaritet vad gäller hälso- och sjukvården bör återupprepas i artikel 1 
där direktivets syfte tas upp.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) att det finns arrangemang som säkrar att a) att det finns arrangemang som säkrar att 
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vårdgivarna kan uppfylla sådana normer 
med beaktande av internationell medicinsk 
vetenskap och allmänt vedertagen god 
medicinsk praxis,

vårdgivarna och akutvården kan uppfylla 
sådana normer med beaktande av 
utvecklingen inom internationell 
medicinsk vetenskap och allmänt 
vedertagen god medicinsk praxis,

Motivering

Det är viktigt att kvalitetsnormerna även omfattar akutvården.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) att vårdgivarnas praktiska tillämpning av 
sådana normer regelbundet övervakas och 
att lämpliga återgärder vidtas om relevanta 
normer inte följs inte uppnås, med 
beaktande av nya medicinska rön och 
metoder,

b) att vårdgivarnas och akutvårdens 
praktiska tillämpning av sådana normer 
regelbundet övervakas och utvärderas och 
att lämpliga återgärder vidtas om relevanta 
normer inte följs inte uppnås, med 
beaktande av nya medicinska rön och 
metoder,

Motivering

Det är viktigt att kvalitetsnormerna även omfattar akutvården.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I den mån det är nödvändigt för att 
underlätta tillhandahållandet av 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård, 
och med utgångspunkt i en hög 
hälsoskyddsnivå, ska kommissionen i 
samarbete med medlemsstaterna utarbeta 
europeiska riktlinjer för att underlätta 
genomförandet av punkt 1.

utgår
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Motivering

Denna punkt bör utgå eftersom riktlinjer utarbetade av kommissionen på ett direkt sätt 
påverkar de exklusiva nationella befogenheterna när det gäller att organisera och 
tillhandahålla hälso- och sjukvård.

Ändringsförslag 19

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 till den försäkrade 
personen som skulle ha betalats via dess 
lagstadgade socialförsäkringssystem om 
samma eller liknande vård hade getts i den 
medlemsstaten. Patienter ska ha rätt till 
ersättning för behandlingsmetoder, även 
för sådana som inte ersätts i den egna 
medlemsstaten, under förutsättning att så 
sker i den mottagande medlemsstaten och 
att metoden är erkänd av den 
internationella medicinska vetenskapen.

Motivering

Medlemsstaterna ska ha rätt att utforma sina egna trygghetssystem. Vilka 
behandlingsmetoder som används är dock ofta en praxisfråga inom den medicinska 
professionen baserad på dess utbildning och specialisering. Detta bör inte vara vägledande 
för vad som ersätts utan detta bör vara beroende av de resultat som kommer patienten till del. 
Detta påverkar inte ersättningsnivån utan ger bara patienterna större valfrihet, något som är 
särskilt viktigt för patienter med nya eller mer sällsynta sjukdomar.
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Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. En medborgare från en medlemsstat 
får ansluta sig till ett 
sjukförsäkringssystem i en annan 
medlemsstat än bosättningsstaten genom 
att betala avgifter till det systemet.

Motivering

Om man ska tillvarata de medborgares intressen som befinner sig i en annan medlemsstat än 
den där de är bosatta måste de ges tillgång till sjukförsäkringssystem i andra medlemsstater 
än dem där de är bosatta.

Ändringsförslag 21

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 vid 
samma sjukdomstillstånd i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad, 
utan att överskrida de faktiska kostnaderna 
för den mottagna vården.

Motivering

Medlemsstaterna ska ha rätt att utforma sina egna trygghetssystem. Vilka 
behandlingsmetoder som används är dock ofta en praxisfråga inom den medicinska 
professionen baserad på dess utbildning och specialisering. Detta bör inte vara vägledande 
för vad som ersätts utan detta bör vara beroende av de resultat som kommer patienten till del. 
Detta påverkar inte ersättningsnivån utan ger bara patienterna större valfrihet, något som är 
särskilt viktigt för patienter med nya eller mer sällsynta sjukdomar.
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Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Patienter som reser till en annan 
medlemsstat för att få vård där eller för att 
söka vård som ges i en annan medlemsstat 
ska garanteras tillgång till sin 
patientjournal i överensstämmelse med 
nationella åtgärder som genomför 
gemenskapens bestämmelser om skydd av 
personuppgifter, särskilt direktiven 
95/46/EG och 2002/58/EG.

5. Patienter som reser till en annan 
medlemsstat för att få vård där eller för att 
söka vård som ges i en annan medlemsstat 
ska garanteras tillgång till sin 
patientjournal i överensstämmelse med 
nationella åtgärder som genomför 
gemenskapens bestämmelser om skydd av 
personuppgifter, särskilt direktiven 
95/46/EG och 2002/58/EG. Uppgifter ska 
endast överföras efter uttryckligt skriftligt 
medgivande från patienten eller 
patientens familj.

Motivering

Det är viktigt att uppgifter endast överförs efter uttryckligt skriftligt medgivande från 
patienten eller patientens familj.

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Nödvändiga resurser ska avsättas för 
att EU-medborgare som drabbas av 
olyckor eller andra medicinska 
nödsituationer i andra medlemsstater ska 
få akut läkarvård av hög kvalitet.

Motivering

Samarbetet ska inte begränsas till olyckor, utan ska även gälla andra medicinska 
nödsituationer.
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Ändringsförslag 24

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, 
beroende på definitionen i lagstiftningen i 
den medlemsstat där patienten är 
försäkrad, sådan hälso- och sjukvård som 
kräver specialiserad och kostsam 
infrastruktur eller utrustning eller hälso-
och sjukvård som innebär 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 25

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förteckningen ska sammanställas och 
kan regelbundet uppdateras av
kommissionen. Sådana åtgärder, som 
syftar till att ändra icke väsentliga delar 
av detta direktiv genom komplettering, ska 
antas enligt det föreskrivande förfarande 

2. Förteckningen ska sammanställas och 
kan regelbundet uppdateras av den 
medlemsstat där patienten är försäkrad 
eller av medlemsstatens behöriga 
myndigheter, med hänsyn till hur den är 
organiserad.
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med kontroll som avses i artikel 19.3.

Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Syftet med systemet är att hindra 
utflödet av patienter till följd av 
genomförandet av denna artikel och hindra 
det från att allvarligt försvaga eller 
sannolikt allvarligt försvaga

b) Syftet med systemet är att hindra mer 
omfattande flöden av patienter till följd av 
genomförandet av denna artikel och hindra 
det från att försvaga eller sannolikt 
försvaga

i) den ekonomiska balansen i 
medlemsstatens system för social trygghet, 
och/eller

i) den ekonomiska balansen i 
medlemsstatens system för social trygghet,

ii) planering och rationaliseringar som 
gjorts inom sjukhussektorn för att undvika 
överkapacitet på sjukhusen, obalans i 
utbudet av sjukhusvård och slöseri med 
logistiska och ekonomiska resurser, 
tillhandahållande av en balanserad hälso-
och sjukvård tillgänglig för alla eller 
upprätthållande av vårdkapacitet eller 
medicinsk kompetens i den berörda 
medlemsstaten. 

ii) planering och rationaliseringar som 
gjorts inom hälso- och sjukvårdssektorn
för att undvika överkapacitet på sjukhusen, 
obalans i utbudet av hälso- och sjukvård
och slöseri med logistiska och ekonomiska 
resurser, tillhandahållande av en balanserad 
hälso- och sjukvård tillgänglig för alla eller 
upprätthållande av vårdkapacitet eller 
medicinsk kompetens i den berörda 
medlemsstaten.

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) De behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad 
ska fastställa kriterier för att avgöra när 
den ekonomiska balansen i 
medlemsstatens socialförsäkringssystem 
eller planeringar och rationaliseringar 
som gjorts inom dess hälso- och 
sjukvårdssektor hotas eller sannolikt 
kommer att hotas.
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Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Systemet med förhandstillstånd ska 
begränsas till vad som är nödvändigt och 
proportionellt för att undvika sådana 
effekter och får inte utgöra ett medel för 
godtycklig diskriminering.

4. Systemet med förhandstillstånd ska 
begränsas till vad som är nödvändigt och 
proportionellt och får inte utgöra ett medel 
för godtycklig diskriminering.

Motivering

I överensstämmelse med föregående ändringsförslag.

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den i medlemsstaten ska ge allmänheten 
tillgång till all relevant information om de 
system med förhandstillstånd som införts i 
enlighet med punkt 3.

5. Den medlemsstaten där patienten är 
försäkrad ska ge allmänheten tillgång till 
förteckningen över sjukhus och 
specialistvårdtjänster samt till all relevant 
information om de system med 
förhandstillstånd som införts i enlighet med 
punkt 3.

Ändringsförslag 30

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Systemet med förhandstillstånd ska 
inte gälla vid akuta sjukdomsfall och 
nödsituationer som kräver omedelbar 
vård. Vidare ska kravet på 
förhandstillstånd inte heller gälla vid 
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förflyttning från ett sjukhus till ett annat 
sjukhus i en annan medlemsstat.

Motivering

I nödsituationer fungerar inte förhandstillstånd. Nödsituationer måste betraktas separat, 
eftersom man inte kan begära in förhandstillstånd. Patienter som är intagna på sjukhus kan i 
regel inte heller vänta på ekonomisk ersättning.

Ändringsförslag 31

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. För varje tillståndsansökan som en 
försäkrad person gör om att få vård i en 
annan medlemsstat ska den medlemsstat 
där personen är försäkrad kontrollera 
huruvida villkoren i förordning 
(EG) nr 883/2004 är uppfyllda och, om så 
är fallet, bevilja förhandstillstånd i 
enlighet med den förordningen.

Motivering

Förslaget till direktiv går in på områden som redan täcks av den gällande förordningen om 
samordning av de sociala trygghetssystemen. Om direktivet och vissa förordningar 
överlappar varandra finns det risk för att det uppstår två parallella system för 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Då uppstår det i själva verket ett dubbelt system 
eftersom förslaget inte identifierar de områden som inte täcks av förordningen utan i 
huvudsak fokuserar på de frågor som redan omfattas av den.

Ändringsförslag 32

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5c. Under alla omständigheter får en 
medlemsstat avslå en ansökan om 
förhandstillstånd om samma behandling 
kan ges på dess territorium inom en 
medicinskt försvarbar tidsfrist, med 
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beaktande av den berörda personens 
hälsotillstånd och det troliga 
sjukdomsförloppet.

Motivering

Här föreslås det att de nationella sjukvårdsmyndigheterna (genom ett förhandstillstånd) ska 
garantera att patienterna får vård utförd av professionell vårdpersonal och på 
sjukvårdsinrättningar med god kvalitet och säkerhet.

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad ska se till att de administrativa 
rutinerna för utnyttjande av vård i en annan 
medlemsstat vad gäller förhandstillstånd 
enligt artikel 8.3, ersättning av kostnader 
för vård i en annan medlemsstat och andra 
villkor och formaliteter enligt artikel 6.3
grundas på objektiva och 
icke-diskriminerande kriterier som 
offentliggörs i förväg och som är 
nödvändiga och proportionella för det mål 
som ska uppnås. En försäkrad person bör 
i varje fall alltid beviljas det tillstånd 
enligt förordningarna om samordning av 
de sociala trygghetssystemen som avses i 
artikel 3.1 f ifall villkoren i artikel 22.1 c 
och artikel 22.2 i förordning 1408/71 
uppfylls.

1. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad ska se till att de administrativa 
rutinerna för utnyttjande av vård i en annan 
medlemsstat vad gäller förhandstillstånd 
enligt artikel 8 och ersättning av kostnader 
för vård i en annan medlemsstat grundas på 
objektiva och icke-diskriminerande 
kriterier som offentliggörs i förväg och 
som är nödvändiga och proportionella för 
det mål som ska uppnås.

Motivering

Syftet är att skapa ett tydligt rättsläge mellan direktivet och förordningen.

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Alla sådana system för rutiner ska vara 
lätt tillgängliga och kunna garantera att 
ansökningarna behandlas objektivt och 
opartiskt inom de tidsfrister som 
medlemsstaterna fastställer och 
offentliggör på förhand.

2. Alla sådana system för rutiner ska vara 
lätt tillgängliga och kunna garantera att 
ansökningarna behandlas objektivt och 
opartiskt inom de maximala tidsfrister som 
medlemsstaterna fastställer och 
offentliggör på förhand. Vid 
handläggningen av ansökningarna ska 
hänsyn tas till hur brådskande fallet är 
och de föreliggande omständigheterna.

Motivering

Det är oerhört viktigt att dagens situation bibehålls, det vill säga att det är den 
offentliganställda vårdpersonalen (särskilt personal inom primärvården i sin egenskap av 
systemets ”portvakter”) som beslutar om huruvida patienterna behöver vård i en annan 
medlemsstat, varvid man kan undvika onödig vård.

Människor skulle kunna uppleva förhandstillståndet som en begränsning av deras rätt till 
gränsöverskridande rörlighet, fastän det egentligen utgör en garanti för dem som får vård 
utomlands.

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska, när de fastställer 
de tidsfrister inom vilka en ansökan om 
vård i en annan medlemsstat måste 
handläggas, ta hänsyn till

utgår

a) sjukdomen i fråga,
b) patientens grad av smärta,
c) funktionshindrets art och
d) patientens arbetsförmåga.

Motivering

Syftet är att skapa överensstämmelse med ändringsförslaget till artikel 9.2.
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Ändringsförslag 36

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) underlätta patienternas tillgång till de 
europeiska referensnätverk som avses i 
artikel 15.

Motivering

Villkoren för deltagande i de europeiska referensnätverken finns angivna i artikel 15 i 
direktivet. Villkoren kan hindra vissa medlemsstater från att delta, vilket skulle vara till 
nackdel för patienter i dessa medlemsstater som lider av sjukdomar som behandlas av 
referenscentrumen.

Ändringsförslag 37

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 
samt genom informations- och 
kommunikationsteknik (IKT), 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
som ges på tillfällig basis och andra former 
av samarbete över gränserna. Detta ska i 
synnerhet gälla vid akut medicinsk vård, 
särskilt med tanke på att ambulans- och 
räddningstransporter måste fungera 
smidigt.

Motivering

Det gränsöverskridande samarbetet ska, särskilt i samband med olyckor eller andra 
medicinska nödsituationer fungera smidigt, framför allt när det gäller räddningstransporter 
så att inga förseningar uppstår på grund av byråkratiska hinder.
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Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) inrätta instrument som gör det möjligt 
att vid allvarliga olyckor utnyttja 
resurserna på bästa möjliga sätt, framför 
allt i gränsområden.

Motivering

Allvarliga olyckor kräver akutvård vilket bör beaktas av de europeiska referensnätverken.

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – led a – led ixa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ixa) har lämpliga och effektiva kontakter 
med teknikleverantörer.

Motivering

Referenscentrumen är till för att påskynda spridningen av innovativa medicinska metoder, 
men förslaget till direktiv ger ingen vägledning om kontakterna med teknikleverantörerna 
som är en viktig källa till innovation.

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Artikel 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska i enlighet med 
förfarandet i artikel 19.2 anta särskilda 
åtgärder som krävs för att uppnå 
driftskompatibilitet mellan IKT-systemen 
på hälso- och sjukvårdsområdet närhelst 
medlemsstaterna beslutar att införa 
sådana system. Dessa åtgärder ska 
avspegla nya medicinska rön och metoder 

utgår
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och respektera den grundläggande rätten 
till skydd av personuppgifter i enlighet 
med tillämplig lag. De ska särskilt 
fastställa de standarder och den 
terminologi som krävs för att 
IKT-systemen i fråga ska bli kompatibla 
så att en säker, högkvalitativ och effektiv 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
kan säkerställas.

Motivering

Den politiska styrningen av sjukvården handlar inte om att lägga sig i t.ex. hur operationer 
ska utföras. Den bör handla om att slå fast riktlinjer, göra effektivitetsbedömningar, ge 
vägledning i finansiella frågor samt övervaka att kvaliteten är tillfredställande och i linje med 
den politiska ambitionsnivån för sjukvården. Medlemsländerna har organiserat sin sjukvård 
på ett säkert och tillförlitligt sätt. Sjukvården, inkl. utvärderingar av nya produkter och 
metoder, bör även i fortsättningen hanteras på nationell nivå, då det annars riskerar att leda 
till mer byråkrati.

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv
Artikel 17 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samarbete om nya medicinska metoder Samarbete om medicinska metoder

Motivering

Utvärderingar bör göras av alla medicinska metoder, även befintliga sådana. Detta kan 
underlätta en god resursfördelning inom medlemsstaternas sjuk- och hälsovårdssystem. 
I vissa fall skulle finansiering av befintliga metoder kunna styras om till nya metoder.

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska med 
Europaparlamentets samtycke fastställa 
regler för verksamheten inom det nätverk 
som avses i punkt 1, baserade på 
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principerna om god förvaltning, bland 
annat insyn, objektivitet och opartiskhet 
inom administrationen samt på 
deltagande av aktörer från alla berörda 
samhällsgrupper, bland andra läkare, 
patienter och industri.

Motivering

För att det institutionella samarbetet mellan nationella myndigheter eller organisationer för 
utvärdering av medicinska metoder ska leda till en balanserad, kunskapsbaserad och öppen 
beslutsprocess bör nätverket vara öppet för deltagande av berörda aktörer.

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Nätverket för utvärdering av medicinska 
metoder ska

2. Nätverket för utvärdering av medicinska 
metoder ska

a) stödja samarbetet mellan nationella 
myndigheter eller organ,

a) hitta hållbara lösningar för en balans 
mellan målen om folkhälsan och 
tillgången till läkemedel, vinsten från 
innovation och förvaltningen av 
vårdbudgeten,

aa) utveckla insynsvänliga rutiner och 
metoder för dessa tre mål,
ab) se till att samtliga berörda parter 
deltar, framför allt patienterna, 
läkarkåren och industrin, i beslut som 
kan påverka folkhälsan, innovation och 
konkurrenskraft i Europa på både 
medellång och lång sikt,

b) bidra till objektiv, tillförlitlig, aktuell, 
tydlig och överförbar information om hur 
verkningsfulla metoderna är på kort och 
lång sikt samt möjliggöra ett effektivt 
utbyte av sådan information mellan 
nationella myndigheter eller organ.

b) bidra till objektiv, tillförlitlig, aktuell, 
tydlig och överförbar information om hur 
verkningsfulla metoderna är på kort och 
lång sikt samt möjliggöra ett effektivt 
utbyte av sådan information mellan 
nationella myndigheter eller organ,
ba) bestämma vilken slags information 
som kan utbytas.
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Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska utse de 
myndigheter eller organ som ska delta i det 
nätverk som avses i punkt 1 och meddela 
kommissionen myndigheternas eller 
organens namn och kontaktuppgifter.

3. Medlemsstaterna ska, med hänsyn till 
utvärderingen av de medicinska 
metodernas effektivitet, utse de 
myndigheter eller organ som ska delta i det 
nätverk som avses i punkt 1 och meddela 
kommissionen myndigheternas eller 
organens namn och kontaktuppgifter.

Motivering

Kommissionen bör se till att nätverket fungerar enligt principerna om god förvaltning. Alla 
aktörer som deltar i utvärderingen av medicinska metoder bör således kunna stödja de 
fattade besluten.

Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 19.2 anta de 
åtgärder som krävs för att inrätta och 
förvalta detta nätverk och ange vilken art 
och typ av information som ska utbytas.

4. Kommissionen ska i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 19.2 anta de 
åtgärder som krävs för att med insyn 
inrätta och förvalta detta nätverk.

Motivering

Nätverket bör fungera med insyn, så att de beslut som fattas efter informationsutbytet blir 
trovärdiga. Nätverket bör fastställa vilken slags information som ska utbytas. Alla deltagare i 
nätverket bör vara delaktiga i diskussionen, som bör vara nätverkets främsta verksamhet.

Ändringsförslag 46

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 4a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Det nätverk som avses i punkt 1 ska 
samråda med företrädare för industrin, 
olika patientgrupper och läkarkåren, och 
se till att dessa deltar aktivt.

Motivering

För att det institutionella samarbetet mellan nationella myndigheter eller organisationer för 
utvärdering av medicinska metoder ska leda till en balanserad, kunskapsbaserad och öppen 
beslutsprocess bör nätverket vara öppet för deltagande av berörda aktörer.
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