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KORT BEGRUNDELSE

Den rådgivende ordfører udtrykker tilfredshed med Kommissionens forslag til direktiv om 
patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser, da forslaget sigter 
mod at opnå større gennemsigtighed og retssikkerhed for patienterne. Det stadigt større 
kvalitetsudbud på medicinske behandlingssteder og den bedre patientinformation vil 
sandsynligvis medføre en øget patientmobilitet. De fordele, som en indbyrdes bedre kontakt 
mellem behandlingsinstitutionerne i Europa kan betyde sundhedspolitisk, bør udbygges.
Samtidig skal det sikres, at direktivforslaget hverken medfører ensidige omkostningsbyrder 
for medlemsstaterne, eller at det nationale sundhedssystem eller det nationale udbud af 
sundhedsydelser bliver forringet, hvis patienter efterspørger sundhedsydelser i 
uforholdsmæssigt stort omfang.

Sundhedsydelser er undtaget fra tjenesteydelsesdirektivets anvendelsesområde, fordi disse 
tjenesteydelser udgør et højere gode og bør anerkendes ved selvstændige lovbestemmelser på 
europæisk plan. På denne baggrund har Europa-Parlamentet i en initiativbetænkning fra maj 
2008 opfordret Kommissionen til at stille forslag om en ny europæisk lovgivningsmæssig 
ramme for de grænseoverskridende sundhedsydelser. Inden for rammerne af den sociale 
velfærdspakke offentliggjorde Kommissionen i juli 2008 det foreliggende direktivforslag, 
som navnlig har til formål at kodificere EF-Domstolens retspraksis i forbindelse med 
grænseoverskridende sundhedsydelser.

Den rådgivende ordfører støtter Kommissionens forslag om at lette patienternes mobilitet på 
tværs af grænserne og at præcisere patienternes rettigheder i den sekundære lovgivning.
Patienterne skal i det mindste kunne udnytte alle synergier på det medicinske område. Til 
dette formål skal der træffes økonomiske, forsikringstekniske og organisatoriske 
foranstaltninger - f.eks. vedrørende medlemsstaternes senge- og finansieringskapacitet. For at 
der ikke som følge af strømme af patienter fra andre medlemsstater skal opstå flaskehalse på 
sundhedsområdet for medlemsstaternes egne befolkninger, skal der tages hensyn til 
medlemsstaternes kapacitet og økonomiske muligheder, når patienterne gives adgang til 
europæiske sundhedsinstitutioner.

I henhold til artikel 35 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og 
artikel 152, stk. 1, i EF-traktaten skal medlemsstaterne sikre et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau. I øjeblikket varierer udbuddet af sundhedsydelser kraftigt fra 
medlemsstat til medlemsstat. Dette udbud skal videreudvikles og bevares på et 
kvalitetsmæssigt højt niveau. Sundhed som højere gode skal støttes ved hjælp af aftalepolitik, 
kvalitetssikring og ombudsmandsregler. Muligheden for grænseoverskridende 
sundhedsydelser må hverken få de enkelte medlemsstater til at standse udbygningen af deres 
egne sundhedsinstitutioner eller at give incitamenter til at søge behandling i udlandet.

Den rådgivende ordfører går ind for, at medlemsstaterne får mulighed for at indføre krav om 
forhåndsgodkendelse af udgiftsgodtgørelsen, hvis den økonomiske balance i 
sundhedssystemet og/eller en medlemsstats kapacitet med hensyn til hospitalsydelser kommer 
under alvorligt pres. I denne forbindelse henledes opmærksomheden på, at medlemsstaterne 
skal have mulighed for at debitere de sundhedssystemer, som patienterne kommer fra, for de 
faktiske samlede udgifter til sundhedsydelsen. Hospitalsbehandlinger finansieres i visse 
medlemsstater dels gennem bidrag til sociale sikringsordninger og dels af skattemidler.
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Indskrænkede man sig derfor til kun at lade de udefra kommende patienter betale den sociale 
sikringsordnings tariffer, ville de medlemsstater, hvis utilstrækkelige udbud får patienterne til 
at søge behandling i en anden medlemsstat, i så fald opnå en uretmæssig finansiel aflastning 
betalt af skatteborgerne i behandlingslandet.

ÆNDRINGSFORSLAG

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

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Da betingelserne for anvendelse af 
traktatens artikel 95 som retsgrundlag er 
opfyldt, skal fællesskabslovgiver påberåbe 
sig dette retsgrundlag, selv når beskyttelse 
af folkesundheden er en afgørende faktor 
for de trufne valg; i denne forbindelse 
hedder det udtrykkeligt i traktatens artikel 
95, stk. 3, at det ved harmonisering bør 
sikres, at der er et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau, idet der tages 
hensyn til navnlig enhver ny udvikling 
baseret på videnskabelige kendsgerninger. 

(2) Da betingelserne for anvendelse af 
traktatens artikel 95 som retsgrundlag er 
opfyldt, skal fællesskabslovgiver påberåbe 
sig dette retsgrundlag, selv når beskyttelse 
af folkesundheden er en afgørende faktor 
for de trufne valg; i denne forbindelse 
hedder det udtrykkeligt i traktatens artikel 
95, stk. 3, at det bør sikres, at der er et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau, idet der tages 
hensyn til navnlig enhver ny udvikling 
baseret på videnskabelige kendsgerninger. 

Begrundelse

Formålet med dette direktiv skal være at præcisere patienternes rettigheder og ikke at 
harmonisere sundhedsvæsenets organisation.  Dette henhører under medlemsstaternes 
enekompetence.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Fællesskabets sundhedssystemer er en 
central del af Europas høje niveau for 
social beskyttelse og bidrager til social 

(4) Fællesskabets sundhedssystemer er en 
central del af Europas høje niveau for 
social beskyttelse og bidrager til social 
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samhørighed og social retfærdighed samt 
til bæredygtig udvikling. De indgår også i 
det omfattende regelsæt om tjenesteydelser 
af almen interesse.

samhørighed og social retfærdighed samt 
til bæredygtig udvikling. De indgår også i 
det omfattende regelsæt om tjenesteydelser 
af almen interesse. De indtager en særlig 
plads blandt tjenesteydelserne af almen 
interesse, eftersom deres vigtigste formål 
er at garantere patientsikkerheden og 
beskytte folkesundheden.

Begrundelse

Selv om der med dette direktiv er blevet stillet forslag om et særskilt regelsæt for 
sundhedsydelserne, der er undtaget fra tjenesteydelsesdirektivet, behandles sundhedstemaet 
på samme måde, som det tidligere har været hensigten i forbindelse med 
tjenesteydelsesdirektivet. Det skal sikres, at sundhedsydelserne har et højere gode til formål 
end andre tjenesteydelser.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Det fremgår af forskningsresultater, at 
der kan opstå skader i forbindelse med 
sundhedsydelser i omkring 10 % af 
tilfældene. Det er derfor vigtigt at sikre, at 
der er klare fælles forpligtelser med hensyn 
til reaktionen på skader opstået i 
forbindelse med sundhedsydelser, hvis man 
skal undgå manglende tillid til disse 
ordninger, idet dette vil være en hindring 
for at anvende grænseoverskridende 
sundhedsydelser. At der i det land, hvor 
behandlingen foregår, er 
skadesforsikringsdækning og adgang til 
erstatning, bør ikke berøre 
medlemsstaternes mulighed for at lade 
deres nationale systemer dække patienter 
fra deres land, som søger behandling i 
udlandet, hvis dette er til større gavn for 
patienten, særlig i tilfælde hvor det er 
nødvendigt for patienten at blive behandlet 
i en anden medlemsstat.

(15) Det fremgår af forskningsresultater, at 
der kan opstå fysiske skader i forbindelse 
med sundhedsydelser i omkring 10 % af 
tilfældene. Det er derfor vigtigt at sikre, at 
der er klare fælles forpligtelser med hensyn 
til reaktionen på skader opstået i 
forbindelse med sundhedsydelser, hvis man 
skal undgå manglende tillid til disse 
ordninger, idet dette vil være en hindring 
for at anvende grænseoverskridende 
sundhedsydelser. At der i det land, hvor 
behandlingen foregår, er 
skadesforsikringsdækning og adgang til 
erstatning, bør ikke berøre 
medlemsstaternes mulighed for at lade 
deres nationale systemer dække patienter 
fra deres land, som søger behandling i 
udlandet, hvis dette er til større gavn for 
patienten, særlig i tilfælde hvor det er 
nødvendigt for patienten at blive behandlet 
i en anden medlemsstat.
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Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Patienten bør dog ikke have 
økonomisk fordel af, at sundhedsydelserne 
udføres i en anden medlemsstat, og kun de 
faktiske udgifter til de modtagne 
sundhedsydelser bør derfor godtgøres.

(24) Patienten bør dog ikke have 
økonomisk fordel af, at sundhedsydelserne 
udføres i en anden medlemsstat, og kun de 
faktiske udgifter til de modtagne 
sundhedsydelser bør derfor godtgøres. 
Forsikringsmedlemsstaten bør endvidere 
godtgøre andre beslægtede udgifter, f.eks. 
udgifter til terapeutisk behandling.

Begrundelse

Selv om der med dette direktiv er blevet stillet forslag om et særskilt regelsæt for 
sundhedsydelserne, der er undtaget fra tjenesteydelsesdirektivet, behandles sundhedstemaet 
på samme måde, som det tidligere har været hensigten i forbindelse med 
tjenesteydelsesdirektivet. Det skal sikres, at sundhedsydelserne har et højere gode til formål 
end andre tjenesteydelser.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv finder anvendelse på 
levering af sundhedsydelser, uanset 
hvordan de tilrettelægges, finder sted og 
finansieres, og om det sker i offentligt eller 
privat regi.

Dette direktiv finder anvendelse på 
grænseoverskridende levering af 
sundhedsydelser, uanset hvordan de 
tilrettelægges, finder sted og finansieres, og 
om det sker i offentligt eller privat regi. 
Dette direktiv finder anvendelse på 
lovpligtige, private og kombinerede 
sygesikringsordninger. 

Begrundelse

Formuleringen "grænseoverskridende" skal indsættes, da bestemmelsen ellers vil være 
inkompatibel med EF-traktatens artikel 152 (Fællesskabets supplerende indgriben).

Ændringsforslag 6
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Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) forordningerne om koordinering af 
socialsikringsordningerne, særlig artikel 22
i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 
14. juni 1971 om anvendelse af de sociale 
sikringsordninger på arbejdstagere, 
selvstændige erhvervsdrivende og deres 
familiemedlemmer, der flytter inden for 
Fællesskabet, og Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. 
april 2004 om koordinering af de sociale 
sikringsordninger

f) forordningerne om koordinering af 
socialsikringsordningerne, særlig artikel 
19, 20, 22 og 25 i Rådets forordning (EØF) 
nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse 
af de sociale sikringsordninger på 
arbejdstagere, selvstændige 
erhvervsdrivende og deres 
familiemedlemmer, der flytter inden for 
Fællesskabet, og artikel 17, 18, 19, 20, 27 
og 28 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 
2004 om koordinering af de sociale 
sikringsordninger

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2002/83/EF af 5. november 2002 
om livsforsikring1

1 EFT L 345, 19.12.2002, s. 1.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) Rådets første direktiv 73/239/EØF af 
24. juli 1973 om samordning af de 
administrativt eller ved lov fastsatte 
bestemmelser om adgang til udøvelse af 
direkte forsikringsvirksomhed bortset fra 
livsforsikring1
1 EFT L 228, 16.8.1973, s. 3.
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Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – litra g c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gc) Rådets direktiv 92/49/EØF af 18. juni 
1992 om samordning af love og 
administrative bestemmelser vedrørende 
direkte forsikringsvirksomhed bortset fra 
livsforsikring (tredje 
skadesforsikringsdirektiv)1

1 EFT L 228, 11.8.1992, s. 1.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis betingelserne for, at der skal gives 
tilladelse til at tage til en anden 
medlemsstat for at få den fornødne 
behandling i henhold til artikel 22 i 
forordning (EØF) nr. 1408/71, er opfyldt, 
anvendes bestemmelserne i den nævnte 
forordning, og bestemmelserne i artikel 6, 
7, 8 og 9 i dette direktiv finder ikke 
anvendelse. Hvis en forsikret ønsker at 
gøre brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat under andre betingelser, 
anvendes derimod artikel 6, 7, 8 og 9 i 
dette direktiv, og artikel 22 i Rådets 
forordning (EØF) nr. 1408/71 finder ikke 
anvendelse. Hvis betingelserne for at give 
tilladelse i artikel 22, stk. 2, i forordning 
(EØF) nr. 1408/71 er opfyldt, skal 
tilladelsen dog gives og ydelserne leveres i 
overensstemmelse med den nævnte 
forordning. I så fald finder artikel 6, 7, 8 og 
9 i dette direktiv ikke anvendelse.

Indtil ikrafttrædelsesdatoen for 
forordning (EF) nr. 883/2004 og såfremt
betingelserne for, at der skal gives 
tilladelse til at tage til en anden 
medlemsstat for at få den fornødne 
behandling i henhold til artikel 22 i 
forordning (EØF) nr. 1408/71, er opfyldt, 
anvendes bestemmelserne i den nævnte 
forordning, og bestemmelserne i artikel 6, 
7, 8 og 9 i dette direktiv finder ikke 
anvendelse. Hvis betingelserne for at give 
tilladelse i artikel 22, stk. 2, i forordning 
(EØF) nr. 1408/71 er opfyldt, skal 
tilladelsen dog gives og ydelserne leveres i 
overensstemmelse med den nævnte 
forordning. I så fald finder artikel 6, 7, 8 og 
9 i dette direktiv ikke anvendelse.
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Begrundelse

Med den sætning, der her foreslås slettet, indføres et "opt-in" fra forordning (EØF) nr. 
1408/71 i det foreliggende direktiv; konsekvenserne heraf og mulighederne for i praksis at 
administrere dette er uklare, og det er ikke hensigtsmæssigt at underminere forordning nr. 
1408.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fra ikrafttrædelsesdatoen for forordning 
(EF) nr. 883/2004
og såfremt betingelserne for, at der skal 
gives tilladelse til at tage til en anden 
medlemsstat for at få den fornødne 
behandling i henhold til artikel 20 i 
forordning (EØF) nr. 883/2004, er 
opfyldt, anvendes bestemmelserne i den 
nævnte forordning, og bestemmelserne i 
artikel 6, 7, 8 og 9 i dette direktiv finder 
ikke anvendelse. Hvis en forsikret ønsker 
at gøre brug af sundhedsydelser i en 
anden medlemsstat under andre 
betingelser, anvendes derimod artikel 6, 7, 
8 og 9 i dette direktiv, og artikel 20 i 
Rådets forordning (EØF) nr. 883/2004 
finder ikke anvendelse. Hvis betingelserne 
for at give tilladelse i artikel 20, stk. 2, i 
forordning (EØF) nr. 883/2004 er opfyldt, 
skal tilladelsen dog gives og ydelserne 
leveres i overensstemmelse med den 
nævnte forordning. I så fald finder artikel 
6, 7, 8 og 9 i dette direktiv ikke 
anvendelse.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra g – led ii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iia) en forsikret som defineret i 
policebestemmelserne for de relevante 
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private sygesikringsordninger;

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. I henhold til traktatens artikel 152 
bærer behandlingsmedlemsstaten det 
fulde ansvar for tilrettelæggelsen af 
sundhedsvæsenet og de medicinske 
ydelser.

Begrundelse

"Modtagersiden" er ikke omhandlet her, hvorfor der på dette sted henvises til EF-traktaten.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. I overensstemmelse med artikel 12, 
stk. 2, litra da), er myndighederne i 
behandlingsmedlemsstaten ansvarlig for 
den løbende overvågning på basis af de 
der indsamlede data. På baggrund af 
resultaterne af denne overvågning træffer 
myndighederne i givet fald hurtigt 
foranstaltninger til sikring af 
folkesundheden og bevarelsen af den 
økonomiske balance i 
socialsikringssystemet.

Begrundelse

Da dataene i forvejen indsamles, skal de straks kunne anvendes til at støtte medlemsstaterne 
ved udformningen af deres nationale sundhedspolitikker - "ageren i stedet for reageren".

Ændringsforslag 15

Adlib Express Watermark



AD\773699DA.doc 11/19 PE416.293v02-00

DA

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. I betragtning af hvor vigtigt det er, 
navnlig for patienterne, at kvaliteten og 
sikkerheden af grænseoverskridende 
sundhedsydelser sikres, bør der blandt de 
organisationer, der inddrages i 
udarbejdelsen af de i stk. 1 og 3 anførte 
standarder og retningslinjer, mindst 
forekomme patientorganisationer, og her 
navnlig dem, som har
grænseoverskridende karakter.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uanset bestemmelserne i dette direktiv, 
særlig artikel 7, 8 og 9, sikrer 
forsikringsmedlemsstaten, at forsikrede, 
der tager til en anden medlemsstat for at 
gøre brug af sundhedsydelser der eller 
ønsker at gøre brug af sundhedsydelser i en 
anden medlemsstat, ikke hindres i at gøre 
brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat, hvis den pågældende 
behandling indgår i de ydelser, som er 
omfattet af lovgivningen i 
forsikringsmedlemsstaten, og som den 
forsikrede har krav på.
Forsikringsmedlemsstaten godtgør den 
forsikrede de udgifter, som ville være 
blevet dækket af dens lovpligtige 
socialsikringsordning, hvis den samme 
eller tilsvarende sundhedsydelse var blevet 
udført på dens område. Det er under alle 
omstændigheder forsikringsmedlemsstaten, 
der afgør, hvilke 
sundhedsydelsesomkostninger der dækkes, 
uanset hvor ydelserne udføres.

1. Uanset bestemmelserne i dette direktiv, 
særlig artikel 7, 8 og 9, sikrer 
forsikringsmedlemsstaten, at forsikrede, 
der tager til en anden medlemsstat for at 
gøre brug af sundhedsydelser der eller 
ønsker at gøre brug af sundhedsydelser i en 
anden medlemsstat, ikke hindres i at gøre 
brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat. Forsikringsmedlemsstatens 
kompetente institution godtgør den 
forsikrede de faktiske udgifter ved 
behandlingen. Findes der flere metoder til 
behandling af en bestemt sygdom eller 
skade, har patienten ret til godtgørelse for 
enhver behandlingsmetode, der i 
tilstrækkeligt omfang er afprøvet og testet 
af den internationale lægevidenskab, hvis 
en sådan metode ikke er tilgængelig i 
patientens forsikringsmedlemsstat. Det er 
under alle omstændigheder 
forsikringsmedlemsstaten, der afgør, hvilke 
sundhedsydelsesomkostninger der dækkes, 
uanset hvor ydelserne udføres.
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Begrundelse

Præcisering af, at det ikke er medlemsstaten, men den/de pågældende 
socialsikringsinstitution(er), der skal godtgøre udgifterne. Præcisering af, at ikke kun de 
udgifter, der skal dækkes af det lovpligtige socialsikringssystem, men også udgifter, der skal 
dækkes af de statsfinansierede sundhedssystemer, skal godtgøres.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Udgifterne til sundhedsydelser udført i 
en anden medlemsstat godtgøres af 
forsikringsmedlemsstaten i henhold til 
bestemmelserne i dette direktiv med et 
beløb, der mindst svarer til de udgifter, der 
ville være blevet godtgjort, hvis de samme 
eller tilsvarende sundhedsydelser var 
blevet udført i forsikringsmedlemsstaten, 
uden at beløbet dog kan overstige de 
faktiske udgifter til de pågældende 
sundhedsydelser.

2. Udgifterne til sundhedsydelser udført i 
en anden medlemsstat godtgøres af den 
kompetente institution i 
forsikringsmedlemsstaten i henhold til 
bestemmelserne i dette direktiv med et 
beløb, der mindst svarer til de udgifter, der 
ville være blevet godtgjort, hvis de samme 
eller tilsvarende sundhedsydelser var 
blevet udført i forsikringsmedlemsstaten, 
uden at beløbet dog kan overstige de 
faktiske udgifter til de pågældende 
sundhedsydelser.

Begrundelse

Præcisering af, at det ikke er medlemsstaten, men den/de pågældende 
socialsikringsinstitution(er), der skal godtgøre udgifterne.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne skal råde over en 
ordning til beregning af udgifter, som den
lovpligtige socialsikringsordning skal 
godtgøre den forsikrede for 
sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat. Denne ordning skal være 
baseret på objektive, ikke-diskriminerende 
kriterier, der er kendt på forhånd, og de 
udgifter, der godtgøres efter ordningen, må 
ikke være mindre end dem, der ville være 

4. Medlemsstaterne skal råde over en 
ordning til beregning af udgifter, som det
pågældende lovpligtige sundhedssystem
skal godtgøre den forsikrede for 
sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat. Denne ordning skal være 
baseret på objektive, ikke-diskriminerende 
kriterier, der er kendt på forhånd, og de 
udgifter, der godtgøres efter ordningen, må 
ikke være mindre end dem, der ville være 
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blevet godtgjort, hvis de samme eller 
tilsvarende sundhedsydelser var blevet 
udført på forsikringsmedlemsstatens 
område.

blevet godtgjort, hvis de samme eller 
tilsvarende sundhedsydelser var blevet 
udført på forsikringsmedlemsstatens 
område.

Begrundelse

Præcisering af, at ikke kun de udgifter, der skal dækkes af det lovpligtige 
socialsikringssystem, men også udgifter, der skal dækkes af de statsfinansierede 
sundhedssystemer eller blandede systemer, skal godtgøres.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne liste udarbejdes og kan opdateres 
regelmæssigt af Kommissionen. Sådanne 
foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved supplering af det vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
19, stk. 3.

2. Denne liste udarbejdes og kan opdateres 
regelmæssigt af Kommissionen. Sådanne 
foranstaltninger til ændring af ikke-
væsentlige bestemmelser i dette direktiv 
ved supplering af det vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
19, stk. 3. Ved udarbejdelsen af denne 
liste skal Kommissionen tage hensyn til 
den særlige stilling, som de i artikel 15 
omtalte europæiske netværk af 
referencecentre indtager. 

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Forhåndstilladelsesordningen skal være 
begrænset til det, der er nødvendigt og 
rimeligt for at undgå sådanne 
konsekvenser, og må ikke udgøre et middel 
til vilkårlig forskelsbehandling.

4. Forhåndstilladelsesordningen skal 
anvendes med forbehold for 
bestemmelserne i artikel 3, stk. 2, være 
begrænset til det, der er nødvendigt og 
rimeligt for at undgå sådanne 
konsekvenser, og må ikke udgøre et middel 
til vilkårlig forskelsbehandling.
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Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8a
Afslag på hospitals- og 

specialbehandlinger
8a. En behandlingsmedlemsstat kan give 
en enkelt leverandør af sundhedsydelser 
tilladelse til at afvise hospitals- eller 
specialbehandling af patienter fra en 
anden medlemsstat, der søger behandling 
i den pågældende medlemsstat, hvis der 
derved ville opstå ulemper for andre 
patienter med lignende sundhedsmæssige 
behov, f.eks. længere ventetider på en 
behandling.

Begrundelse

Medtagelse af sidste sætning i betragtning 12. Denne vigtige sætning fra betragtningerne 
savnes i direktivets korpus: Af hensyn til retssikkerheden og for at sikre større klarhed bør 
denne sætning medtages her. Formålet med at tilbyde sundhedsydelser til patienter så tæt som 
muligt på deres bopæl eller arbejdsplads må ikke hindres på grund af ubegrænset adgang for 
patienter fra andre medlemsstater.

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forsikringsmedlemsstaten sikrer, at de 
administrative procedurer i forbindelse 
med brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat for så vidt angår eventuel 
forhåndstilladelse som omhandlet i artikel 
8, stk. 3, godtgørelse af udgifter til 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat og 
andre betingelser og formaliteter som 
omhandlet i artikel 6, stk. 3, er baseret på 
objektive, ikke-diskriminerende kriterier, 
som er offentliggjort på forhånd, og som er 

1. Forsikringsmedlemsstaten sikrer, at de 
administrative procedurer i forbindelse 
med brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat for så vidt angår eventuel 
forhåndstilladelse som omhandlet i artikel 
8, stk. 3, godtgørelse af udgifter til 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat og 
andre betingelser og formaliteter som 
omhandlet i artikel 6, stk. 3, er baseret på 
objektive, ikke-diskriminerende kriterier, 
som er offentliggjort på forhånd, og som er 
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nødvendige og står i et rimeligt forhold til 
målet. Under alle omstændigheder skal en 
forsikret person altid have en tilladelse i 
henhold til de forordninger om 
koordinering af socialsikringsordningerne, 
der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra f), 
når betingelserne i artikel 22, stk. 1, litra 
c), og i artikel 22, stk. 2, i forordning 
(EØF) nr. 1408/71 er opfyldt.

nødvendige og står i et rimeligt forhold til 
målet. Indtil ikrafttrædelsesdatoen for 
forordning (EF) nr. 883/2004 skal en 
forsikret person have en tilladelse i 
henhold til de forordninger om 
koordinering af socialsikringsordningerne, 
der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra f), i 
dette direktiv i overensstemmelse med
artikel 22, stk. 1, litra c), og artikel 22, stk. 
2, i forordning (EØF) nr. 1408/71. Fra 
ikrafttrædelsesdatoen for forordning (EF) 
nr. 883/2004 skal en forsikret person have 
tilladelsen på grundlag af de forordninger 
om koordinering af 
socialsikringsordningerne, der er 
omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra f), i 
overensstemmelse med artikel 20 i 
forordning (EF) nr. 883/2004. 

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

10. Forsikringsmedlemsstaterne skal sikre, 
at der findes ordninger, så patienterne efter 
anmodning kan få oplysning om brug af 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat og 
om betingelserne herfor, herunder om 
situationen, hvis der sker skader som følge 
af sundhedsydelser, der er leveret i en 
anden medlemsstat. For så vidt angår 
oplysninger om grænseoverskridende 
behandling skal der sondres klart mellem 
de rettigheder, patienterne har i henhold 
til dette direktiv, og de rettigheder, som 
følger af forordningerne om koordinering 
af socialsikringsordningerne, jf. artikel 3, 
stk. 1, litra f. 

Ændringsforslag 24
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Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udpeger nationale 
kontaktpunkter for grænseoverskridende 
sundhedsydelser og meddeler 
Kommissionen disses navne og 
kontaktoplysninger.

1. Medlemsstaterne udpeger nationale 
kontaktpunkter for grænseoverskridende 
sundhedsydelser og meddeler 
Kommissionen disses navne og 
kontaktoplysninger. Medlemsstaterne skal 
sikre, at patientorganisationer, 
sundhedsforsikringsfonde og 
leverandører af sundhedsydelser 
inddrages i disse nationale 
kontaktpunkters aktiviteter. 

Ændringsforslag 25

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) registrere alle aktiviteter i 
behandlingsmedlemsstaten i medfør af 
artikel 6, 7, 8, 9 og 15 og meddele disse til 
behandlingsmedlemsstatens kompetente 
myndigheder, idet leverandørerne af 
sundhedsydelserne fremsender de 
nødvendige oplysninger, så snart de 
modtager dem.

Begrundelse

For at sikre, at proceduren fungerer så smidigt som mulig.

Ændringsforslag 26

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, og indgår 
aftaler herom.
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Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fremmer samarbejdet 
om grænseoverskridende sundhedsydelser 
udført på regionalt og lokalt plan samt ved 
hjælp af ikt, grænseoverskridende 
sundhedsydelser udført midlertidigt eller 
på ad hoc-basis og andre former for 
grænseoverskridende samarbejde.

2. Medlemsstaterne fremmer samarbejdet 
om grænseoverskridende sundhedsydelser 
udført på nationalt, regionalt og lokalt plan 
samt ved hjælp af kommunikations- og 
informationsteknologi og
grænseoverskridende sundhedsydelser 
udført midlertidigt eller på ad hoc-basis, og 
indgår aftaler herom.

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15 a
Grænseregioner

Med henblik på fremover at sikre en så 
effektiv sundhedspolitik som muligt 
udpeger Kommissionen grænseregioner 
som testområder, hvor nyskabende 
initiativer i forbindelse med 
grænseoverskridende behandling kan 
testes, analyseres og evalueres grundigt. 

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 20 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen er ansvarlig for 
indsamlingen af de oplysninger, der er 
nødvendige for at kunne kortlægge 
patienters og behandleres bevægelser på 
tværs af grænserne med henblik på straks 
at kunne korrigere eventuelle negative 
virkninger samt fortsat at stimulere de 
positive virkninger. Kommissionen 
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inkluderer disse oplysninger i den i stk. 1 
nævnte rapport.
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