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KORT BEGRUNDELSE

Sundhedsydelser er blevet udelukket fra tjenesteydelsesdirektivets anvendelsesområde, da de 
tilhører kategorien forsyningspligtopgaver og bør gøres til genstand for en specifik 
lovgivning, der sikrer den absolutte respekt for principperne om lige adgang, universalitet, 
kvalitet, sikkerhed og solidaritet.

Sundhed kan ikke betragtes som et almindeligt produkt i det indre marked, da 
sundhedsydelserne i høj grad bidrager til EU's økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed.

Det bør derfor sikres, at et direktiv om patientrettigheder i forbindelse med 
grænseoverskridende sundhedsydelser ikke bliver et redskab til fremme af "medicinsk 
turisme", der, hvis den griber om sig, kunne skabe en reel ulige adgang til sundhedsydelser og 
føre til et sundhedssystem i to hastigheder, som alene de bedst orienterede og bemidlede 
patienter drager nytte af.

I overensstemmelse med traktaterne, der sikrer de grundlæggende rettigheder til fri 
bevægelighed, og under respekt for nærhedsprincippet, der bemyndiger hver af 
medlemsstaterne til at indrette, forvalte og finansiere sit eget sundhedssystem og 
socialsikringsordning, kan EU ikke desto mindre tilføje en væsentlig merværdi inden for 
rammerne af patientmobiliteten. Den kompleksitet, den forskelligartethed og de særlige 
karakteristika, der kendetegner sundhedssystemerne, kræver et optimalt samarbejde mellem 
staterne inden for forskning, medicinske og administrative informationer samt en grundig 
udredning vedrørende koordineringen mellem disse særlige karakteristika med henblik på at 
garantere retssikkerheden både for patienterne og for de sundhedsprofessionelle og 
sundhedstjenesteyderne.

Kommissionens forslag løser kun delvis denne ligning, idet det nøjes med at kodificere EF-
Domstolens domme, der netop er en konsekvens af et åbenbart juridisk tomrum!

Hvad enten der er tale om definitionen af nøglebegreber (hospitalsbehandling og 
ikkehospitalsbehandling, sundhedsydelser, rimelig frist, skade, ...), om præciseringer, hvad 
angår koblingen mellem direktivet og de gældende forordninger (1408/71 og 883/2004), om 
accept af at godtgøre en fortsat behandling og ansvaret i tilfælde af eventuelle postoperative 
komplikationer eller om gensidig anerkendelse af recepter, tilføjer direktivet, som er helt 
utilstrækkeligt, retsusikkerhed i stedet for at fjerne den.

Det er vigtigt at afklare reglerne for takstfastsættelse og godtgørelse samt de betingelser, der 
gælder for forhåndstilladelsesordningen, hvor medlemsstaterne garanterer godtgørelse af 
udgifterne til behandlingen, således at der ikke skabes uligheder mellem patienterne.

Forhåndstilladelsesordningen bør betragtes som en mulighed, der tilbydes patienterne for at 
blive bedre informeret og rådgivet i forbindelse med opsøgningen af den bedst mulige 
behandling under respekt for ikkediskriminationsprincippet, snarere end en bremse på 
mobiliteten.

Ordningen bidrager desuden til at bevare de offentlige sundhedssystemers væsentlige 
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funktioner, dvs. den sociale og territoriale samhørighed, og opretholde den økonomiske 
balance i de offentlige socialsikringsordninger, som er garanter for en ægte solidarisk 
sundhedspolitik.

Med hensyn til behandling, der ikke kræver tilladelse, gør en forhåndserklæring det muligt at 
kontrollere, at patienten har modtaget de nødvendige oplysninger inden afrejsen.

I en situation med en aldrende befolkning, som gør det vanskeligt at holde medicinske og 
sociale problemer ude fra hinanden, er det vigtigt at tage hensyn til begrebet langtidspleje, 
eftersom mange medlemsstater er berørt af denne problematik.

Samordningen af patientmobiliteten og de sundhedsprofessionelles problematik er absolut 
nødvendig på grund af den tætte forbindelse mellem de to parter med henblik på dels at sikre 
behandlingens kvalitet og sikkerhed, dels at undgå at forrykke balancen i den medicinske 
demografi i en række medlemsstater. Denne mangel på et sideløbende udredningsarbejde 
vedrørende de sundhedsprofessionelles situation, uddannelse og anerkendelsen af deres 
kvalifikationer udgør en mangel, som skader selve patienterne, idet direktivet fra 2005 om 
anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer ikke er indrettet på sundhedssektoren.

Befolkningens sundhed er en vigtig faktor for den økonomiske udvikling. At sætte borgerne i 
stand til at modtage en bedre information og modtage en bedre lægebehandling uden at 
fremme konsumerisme og medicinsk turisme ud fra et mere solidarisk og redeligt syn på 
patientrettighederne og uden at øge de sociale og territoriale uligheder samt sikre såvel 
patienter som sundhedsprofessionelle en vis retssikkerhed, konsolidere 
socialsikringsordningerne og optimere udviklingen på forskningsområdet og formidle 
forskningsresultaterne, dette er EU's målsætninger på dette nøgleområde under den 
europæiske sociale model, således at alle borgere betragter EU som en løsning og ikke som et 
problem i dagligdagen.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 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 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Dette direktiv overholder de 
grundlæggende rettigheder og følger de 
generelle retsprincipper, som særlig er 
anerkendt i Den Europæiske Unions 

(3) Dette direktiv overholder de 
grundlæggende rettigheder og følger de 
generelle retsprincipper, som særlig er 
anerkendt i Den Europæiske Unions 
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charter om grundlæggende rettigheder. 
Adgang til sundhedsydelser og lægehjælp 
på de betingelser, der er fastsat ved 
medlemsstaternes lovgivning og praksis, er 
rettigheder, der er anerkendt ved artikel 35 
i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Navnlig skal 
dette direktiv gennemføres og anvendes 
under behørig hensyntagen til charterets 
artikel 7, 8, 20, 21 og 47 vedrørende 
respekt for privatliv og familieliv, 
beskyttelse af personoplysninger, lighed 
for loven, ikke-forskelsbehandling og 
adgang til effektive retsmidler og til en 
upartisk domstol.

charter om grundlæggende rettigheder. 
Adgang til sundhedsydelser og lægehjælp 
på de betingelser, der er fastsat ved 
medlemsstaternes lovgivning og praksis, er 
rettigheder, der er anerkendt ved artikel 35 
i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder. Navnlig skal 
dette direktiv gennemføres og anvendes 
under behørig hensyntagen til charterets 
artikel 7, 8, 20, 21 og 47 vedrørende 
respekt for privatliv og familieliv, 
beskyttelse af personoplysninger, lighed 
for loven, ikke-forskelsbehandling, 
medlemsstaternes grundlæggende etiske 
valg og adgang til effektive retsmidler og 
til en upartisk domstol.

Begrundelse

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different (for example 
obligation to do counseling before testing).

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Dette direktiv respekterer og berører 
ikke de enkelte medlemsstaters ret til at 
bestemme, hvilken form for 
sundhedsydelser de anser for passende. 
Ingen bestemmelse i dette direktiv skal 
fortolkes på en sådan måde, at det 
underminerer medlemsstaternes 
grundlæggende etiske valg, navnlig hvad 
angår beskyttelse af ethvert menneskes ret 
til at leve.
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Begrundelse

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different (for example 
obligation to do counseling before testing).

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5b) Ifølge EF-Domstolens retspraksis 
har patienter og sundhedstjenesteydere ret 
til at rejse til enhver medlemsstat for at få 
lægehjælp. Derfor er det af største 
betydning, at grænseoverskridende 
bevægelighed blandt patienter og 
grænseoverskridende sundhedsydelser 
hindres mindst muligt inden for EU.

Begrundelse

Det indre markeds fælles standarder skal altid prioriteres højest. Selv om sundhedssystemer 
henhører under medlemsstaternes kompetenceområde, bevæger patienter og plejepersonale 
sig over grænserne, og derfor skal EU være aktivt på disse områder. Samtidig bør denne 
bevægelighed blandt patienter og plejepersonale hindres mindst muligt af restriktioner, så 
den frie bevægelighed for personer kan garanteres i EU.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Dette direktiv har til formål at skabe en 
generel ramme for udførelse af sikre og 
effektive grænseoverskridende 
sundhedsydelser af høj kvalitet i 
Fællesskabet og at sikre patientmobilitet, 
fri udveksling af sundhedsydelser og et 

(8) Dette direktiv har til formål at skabe en
generel ramme for udførelse af sikre og 
effektive grænseoverskridende 
sundhedsydelser af høj kvalitet i 
Fællesskabet og at sikre patientmobilitet, 
fri udveksling af sundhedsydelser og et 
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højt sundhedsbeskyttelsesniveau, samtidig 
med at der fuldt ud tages hensyn til 
medlemsstaternes ansvar for at fastlægge 
socialsikringsydelserne inden for sundhed 
og tilrettelægge og levere sundhedsydelser 
og medicinsk behandling samt 
socialsikringsydelser, særlig i forbindelse 
med sygdom.

højt sundhedsbeskyttelsesniveau og at lette 
leveringen af grænseoverskridende 
sundhedsydelser, samtidig med at der fuldt 
ud tages hensyn til medlemsstaternes 
ansvar for at fastlægge 
socialsikringsydelserne inden for sundhed 
og tilrettelægge og levere sundhedsydelser 
og medicinsk behandling samt 
socialsikringsydelser, særlig i forbindelse 
med sygdom.

Begrundelse

I lovgivning, som tager sigte på at regulere patientrettigheder i forbindelse med 
grænseoverskridende sundhedsydelser, bør der være en klar anerkendelse af fordelene, under 
visse omstændigheder, af grænseoverskridende sundhedsydelser. Det gælder navnlig på 
området for sjældne sygdomme, hvor kvalitetsbehandling muligvis ikke er til rådighed inden 
for en bestemt medlemsstats grænser.

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I dette direktiv forstås ved 
"grænseoverskridende sundhedsydelser" 
følgende former for udførelse af 
sundhedsydelser:

(10) I dette direktiv forstås følgende ved 
"grænseoverskridende sundhedsydelser":

- brug af sundhedsydelser i udlandet (dvs. 
når en patient begiver sig til en 
sundhedstjenesteyder i en anden 
medlemsstat for at få behandling); dette 
kaldes patientmobilitet

- patientens fysiske besøg hos en 
sundhedstjenesteyder i en anden 
medlemsstat end den, hvor patienten er 
omfattet af en social sikringsordning, med 
henblik på at gøre brug af 
sundhedsydelser der; dette kaldes 
patientmobilitet

- levering af sundhedsydelser på tværs af 
grænserne (dvs. levering af tjenester fra 
én medlemsstats område til en anden 
medlemsstats område); f.eks.
telemedicinydelser, fjerndiagnosticering, 
fjernudskrivning af recepter og
laboratorieydelser

- selve sundhedsydelsen overskrider 
grænser, enten virtuelt eller på anden 
måde: patienten rejser ikke fysisk til en 
anden medlemsstat, men modtager 
alligevel sundhedsydelser fra en anden 
medlemsstat end den, hvor patienten er 
omfattet af en social sikringsordning, 
f.eks. telekirurgi, en lægekonsultation, 
udskrivning af en recept og

Adlib Express Watermark



PE 418.168v02-00 8/54 AD\773861DA.doc

DA

fjernlaboratorieydelser; dette kaldes 
telemedicin

- en sundhedstjenesteyders faste 
tilstedeværelse (dvs. når en 
sundhedstjenesteyder etablerer sig i en 
anden medlemsstat) og

- en sundhedstjenesteyders faste 
tilstedeværelse (dvs. når en 
sundhedstjenesteyder etablerer sig i en 
anden medlemsstat) og

- personers midlertidige tilstedeværelse 
(dvs. sundhedsprofessionelles mobilitet, 
når de f.eks. flytter midlertidigt til 
patientens medlemsstat for at udføre 
ydelser).

- personers midlertidige tilstedeværelse 
(dvs. sundhedsprofessionelles mobilitet, 
når de f.eks. flytter midlertidigt til 
patientens medlemsstat for at udføre 
ydelser).

- køb af varer forbundet med 
sundhedsydelser, f.eks. medicinsk udstyr 
og lægemidler, i en anden medlemsstat 
end den, hvor køberen er omfattet af en 
social sikringsordning; dette kan være, 
men er ikke nødvendigvis, ledsaget af 
fysisk overførsel af patienten til 
sidstnævnte medlemsstat.

Begrundelse

Første del af ændringsforslaget tager sigte på at forbedre ordlyden. Anden del vedrører køb 
af varer forbundet med sundhedsydelser, hvilket bl.a. var genstanden for Decker-dommen, 
som bør indarbejdes i et direktiv, der har til formål at kodificere Kohll- og Decker-dommen.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Som anerkendt af medlemsstaterne i 
Rådets konklusioner om fælles værdier og 
principper i Den Europæiske Unions 
sundhedssystemer er der et sæt operative 
principper, der er fælles for 
sundhedssystemerne i Fællesskabet. Disse 
operative principper indbefatter kvalitet, 
sikkerhed, pleje, der bygger på 
dokumentation og etik, inddragelse af 
patienterne, klageadgang, respekt for 
privatlivets fred hvad angår behandling af 
personoplysninger og tavshedspligt. 
Patienter, sundhedsprofessionelle og de for 

(11) Som anerkendt af medlemsstaterne i 
Rådets konklusioner om fælles værdier og 
principper i Den Europæiske Unions 
sundhedssystemer er der et sæt operative 
principper, der er fælles for 
sundhedssystemerne i Fællesskabet. Disse 
operative principper indbefatter kvalitet, 
sikkerhed, pleje, der bygger på 
dokumentation og etik, inddragelse af 
patienterne, klageadgang, respekt for 
privatlivets fred hvad angår behandling af 
personoplysninger og tavshedspligt. 
Patienter, sundhedsprofessionelle og de for 
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sundhedssystemerne ansvarlige 
myndigheder må kunne have tillid til, at 
disse fælles principper bliver overholdt i 
hele Fællesskabet, og at der ligeledes i hele 
Fællesskabet er strukturer, der gør det 
muligt at gennemføre dem. Det bør derfor 
kræves, at det er myndighederne i den 
medlemsstat, på hvis område 
sundhedsydelserne leveres, der er 
ansvarlige for at sikre, at disse operative 
principper overholdes. Det er nødvendigt at 
sørge for, at patienterne har tillid til 
grænseoverskridende sundhedsydelser, idet 
der ellers ikke kan opnås patientmobilitet 
og fri bevægelighed for sundhedsydelser i 
det indre marked og et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau.

sundhedssystemerne ansvarlige 
myndigheder må kunne have tillid til, at 
disse fælles principper bliver overholdt i 
hele Fællesskabet, og at der ligeledes i hele 
Fællesskabet er strukturer, der gør det 
muligt at gennemføre dem. Det bør derfor 
kræves, at det er myndighederne i den 
medlemsstat, på hvis område 
sundhedsydelserne leveres, der er 
ansvarlige for at sikre, at disse operative 
principper overholdes. Det er nødvendigt at 
sørge for, at patienterne har tillid til 
grænseoverskridende sundhedsydelser, idet 
der ellers ikke kan opnås patientmobilitet 
og fri bevægelighed for sundhedsydelser i 
det indre marked og et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau. Til trods for 
disse fælles værdier accepteres det, at 
medlemsstaterne træffer forskellige 
beslutninger på et etisk grundlag, hvad 
angår tilgængeligheden af visse 
behandlinger og de konkrete 
adgangsbetingelser. Dette direktiv berører 
ikke den etiske diversitet. Det pålægger 
ikke medlemsstaterne at stille 
behandlinger og ydelser til rådighed på 
deres område eller at godtgøre udgifter til 
disse behandlinger (modtaget i en anden 
medlemsstat), som ikke er tilladte i 
henhold til nationale love, bestemmelser 
og adfærdskodekser for de medicinske 
fag.

Begrundelse

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different, for example 
obligation to do counseling before testing is necessary in one Member State and not in the 
other.

Ændringsforslag 7
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Forslag til direktiv
Betragtning 18

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(18) EF-Domstolen har i flere domme 
fastslået, at patienter i deres egenskab af 
forsikrede har ret til gennem den 
lovpligtige socialsikringsordning at få 
godtgjort udgifter til sundhedsydelser 
afholdt i en anden medlemsstat. EF-
Domstolen har fastslået, at traktatens 
bestemmelser om fri udveksling af 
tjenesteydelser omfatter frihed for 
modtagerne af sundhedsydelser, herunder 
personer, der har behov for 
lægebehandling, til at rejse til en anden 
medlemsstat for at modtage ydelserne der. 
Det samme gælder modtagere af 
sundhedsydelser, der ønsker at gøre brug af 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat på 
andre måder, f.eks. gennem e-
sundhedsløsninger. 
Fællesskabslovgivningen indskrænker ikke 
medlemsstaternes beføjelser til at 
tilrettelægge deres sundhedssystemer og 
socialsikringsordninger, men ved 
udøvelsen af disse beføjelser skal 
medlemsstaterne overholde 
fællesskabslovgivningen, navnlig 
traktatens bestemmelser om fri udveksling 
af tjenesteydelser. Disse bestemmelser 
indebærer et forbud for medlemsstaterne 
mod at indføre eller opretholde 
uberettigede begrænsninger i udøvelsen af 
denne frihed i sundhedssektoren.

(18) EF-Domstolen har i flere domme 
fastslået, at patienter har ret til at få 
godtgjort udgifter til sundhedsydelser 
afholdt eller varer købt i forbindelse med 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat 
fra den lovpligtige sociale 
sikringsordning, som de er omfattet af. 
EF-Domstolen har fastslået, at traktatens 
bestemmelser om fri udveksling af 
tjenesteydelser og varer omfatter frihed for 
patienter til bevidst at modtage 
sundhedsydelser og bevidst at købe varer 
forbundet med sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat. Det samme gælder modtagere 
af sundhedsydelser, der ønsker at gøre brug 
af sundhedsydelser ved hjælp af 
telemedicin fra en anden medlemsstat end 
den, hvis sociale sikringsordning de er 
omfattet af. Fællesskabslovgivningen 
indskrænker ikke medlemsstaternes 
beføjelser til at tilrettelægge deres 
sundhedssystemer og 
socialsikringsordninger, men ved 
udøvelsen af disse beføjelser skal 
medlemsstaterne overholde 
fællesskabslovgivningen, navnlig 
traktatens bestemmelser om fri udveksling 
af tjenesteydelser og varer. Disse 
bestemmelser indebærer et forbud for 
medlemsstaterne mod at indføre eller 
opretholde uberettigede begrænsninger for 
disse friheder.

Begrundelse

Denne betragtning gælder ikke kun tjenesteydelser, men også køb af varer i forbindelse med 
grænseoverskridende sundhedsydelser. Ændringsforslaget sikrer også en bedre formulering 
af betragtningen.

Ændringsforslag 8
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Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Det bør kræves, at også patienter, der 
tager til en anden medlemsstat for at gøre 
brug af sundhedsydelser under andre 
omstændigheder end dem, der falder ind 
under ordningen for koordinering af de 
sociale sikringsordninger i henhold til 
forordning (EØF) nr. 1408/71, bør kunne 
nyde godt af principperne om fri 
udveksling af tjenesteydelser i 
overensstemmelse med traktaten og 
bestemmelserne i dette direktiv. 
Patienterne bør sikres godtgørelse af 
udgifterne til disse sundhedsydelser på 
mindst samme niveau, som hvis de samme 
eller tilsvarende sundhedsydelser var 
blevet udført i forsikringsmedlemsstaten. 
Dette er fuldt ud i overensstemmelse med, 
at medlemsstaterne har ansvaret for at 
bestemme, i hvilket omfang deres borgere 
skal være dækket i tilfælde af sygdom, og 
har ikke væsentlige konsekvenser for 
finansieringen af de nationale 
sundhedssystemer. Medlemsstaterne kan 
dog i deres nationale lovgivning fastsætte, 
at udgifterne til behandlingen godtgøres 
efter de satser, der gælder i 
behandlingsmedlemsstaten, hvis dette er 
mere gunstigt for patienten. Dette kan 
navnlig være tilfældet i forbindelse med 
behandling gennem europæiske netværk af 
referencecentre, jf. artikel 15 i dette 
direktiv.

(21) Det bør kræves, at også patienter, der 
tager til en anden medlemsstat for at gøre 
brug af sundhedsydelser under andre 
omstændigheder end dem, der falder ind 
under ordningen for koordinering af de 
sociale sikringsordninger i henhold til 
forordning (EØF) nr. 1408/71, bør kunne 
nyde godt af principperne om fri 
udveksling af tjenesteydelser og varer i 
overensstemmelse med traktaten og 
bestemmelserne i dette direktiv. 
Patienterne bør sikres godtgørelse af
udgifterne til disse sundhedsydelser og 
disse varer på mindst samme niveau, som 
hvis de samme eller tilsvarende 
sundhedsydelser eller varer var blevet 
udført eller købt i 
forsikringsmedlemsstaten. Dette er fuldt ud 
i overensstemmelse med, at 
medlemsstaterne har ansvaret for at 
bestemme, i hvilket omfang deres borgere 
skal være dækket i tilfælde af sygdom, og 
har ikke væsentlige konsekvenser for 
finansieringen af de nationale 
sundhedssystemer. Medlemsstaterne kan 
dog i deres nationale lovgivning fastsætte, 
at udgifterne til behandlingen godtgøres 
efter de satser, der gælder i 
behandlingsmedlemsstaten, hvis dette er 
mere gunstigt for patienten. Dette kan 
navnlig være tilfældet i forbindelse med 
behandling gennem europæiske netværk af 
referencecentre, jf. artikel 15 i dette 
direktiv.

Begrundelse

Direktivet gælder ikke kun tjenesteydelser, men også køb af varer i forbindelse med 
grænseoverskridende sundhedsydelser. Ændringsforslaget sikrer også en bedre formulering 
af betragtningen.

Ændringsforslag 9
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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 eller varerne købes i en anden 
medlemsstat. Kun de faktiske udgifter bør 
derfor godtgøres.

Begrundelse

Direktivet gælder ikke kun tjenesteydelser, men også køb af varer i forbindelse med 
grænseoverskridende sundhedsydelser. Ændringsforslaget sikrer også en bedre formulering 
af betragtningen.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Dette direktiv har heller ikke til formål 
at skabe krav på godtgørelse af behandling 
i en anden medlemsstat, hvis en sådan 
behandling ikke indgår i de ydelser, som er 
omfattet af lovgivningen i 
forsikringsmedlemsstaten. Ej heller 
forhindrer dette direktiv medlemsstaterne i 
at udvide deres naturalydelsesordning til 
også at omfatte sundhedsydelser, der 
udføres i en anden medlemsstat, i 
overensstemmelse med direktivets 
bestemmelser.

(25) Dette direktiv har heller ikke til formål 
at skabe krav på godtgørelse af behandling 
eller af udgifter til køb af varer i en anden 
medlemsstat, hvis en sådan behandling 
eller sådanne varer ikke indgår i de 
ydelser, som er omfattet af lovgivningen i 
forsikringsmedlemsstaten. Ej heller 
forhindrer dette direktiv medlemsstaterne i 
at udvide deres naturalydelsesordning til 
også at omfatte sundhedsydelser, der 
udføres, og varer, der købes i en anden 
medlemsstat, i overensstemmelse med 
direktivets bestemmelser.

Begrundelse

Direktivet gælder ikke kun tjenesteydelser, men også køb af varer i forbindelse med 
grænseoverskridende sundhedsydelser. Ændringsforslaget sikrer også en bedre formulering 
af betragtningen.

Ændringsforslag 11

Adlib Express Watermark



AD\773861DA.doc 13/54 PE 418.168v02-00

DA

Forslag til direktiv
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Dette direktiv giver også en patient ret 
til at gøre brug af et hvilket som helst 
lægemiddel, som det er tilladt at 
markedsføre i den medlemsstat, hvor 
sundhedsydelsen leveres, selv om det ikke 
er tilladt at markedsføre lægemidlet i 
forsikringsmedlemsstaten, da det er 
nødvendigt for at få effektiv behandling i 
en anden medlemsstat.

(27) Dette direktiv giver også en patient ret 
til at gøre brug af et hvilket som helst 
lægemiddel eller medicinsk udstyr, som 
det er tilladt at markedsføre i den 
medlemsstat, hvor sundhedsydelsen leveres 
i behandlingsmedlemsstaten, selv om det 
ikke er tilladt at markedsføre lægemidlet 
det medicinske udstyr i 
forsikringsmedlemsstaten, da det er 
nødvendigt for at få netop denne effektive
behandling af patienten i en anden 
medlemsstat.

Begrundelse

Af hensyn til retssikkerheden og de praktiske følger, hvad angår levering af lægemidler, bør 
dette direktiv ikke afvige fra princippet i artikel 6 i direktiv 2001/83/EF om, at kun 
lægemidler, der er tilladt i den pågældende medlemsstat, kan markedsføres.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Alle sundhedsydelser, der ikke anses 
som hospitalsbehandling efter 
bestemmelserne i dette direktiv, bør anses 
som sundhedsydelser, der ikke kræver 
hospitalsindlæggelse. I lyset af EF-
Domstolens praksis vedrørende den frie 
bevægelighed for tjenesteydelser bør der 
ikke være krav om forhåndstilladelse i 
forbindelse med godtgørelse ydet af den 
lovpligtige socialsikringsordning i 
forsikringsmedlemsstaten af udgifter til 
andre sundhedsydelser end 
hospitalsbehandling. I det omfang 
godtgørelse af sådanne ydelser holder sig 
inden for rammerne af den dækning, som 

(29) Alle sundhedsydelser, der ikke anses 
som hospitalsbehandling efter 
bestemmelserne i dette direktiv og
lovgivningen i forsikringsmedlemsstaten, 
bør anses som sundhedsydelser, der ikke 
kræver hospitalsindlæggelse. I lyset af EF-
Domstolens praksis vedrørende den frie 
bevægelighed for tjenesteydelser bør der 
ikke være krav om forhåndstilladelse i 
forbindelse med godtgørelse ydet af den 
lovpligtige socialsikringsordning i 
forsikringsmedlemsstaten af udgifter til 
andre sundhedsydelser end 
hospitalsbehandling. Indførelsen af en 
ordning med en forhåndserklæring for 
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garanteres af sygesikringsordningen i 
forsikringsmedlemsstaten, vil det ikke 
bringe de sociale sikringsordninger ud af 
økonomisk ligevægt, at der ikke kræves 
forhåndstilladelse.

ikkehospitalsbehandling bør gøre det 
muligt at sikre sig, at patienten har 
modtaget alle nødvendige oplysninger 
inden hans/hendes afrejse. Et sådant 
system kan imidlertid ikke rokke ved 
princippet om den automatiske karakter 
af en tilladelse til 
ikkehospitalsbehandling.

Begrundelse

Sideløbende med den ordning for forhåndstilladelse, som forsikringsmedlemsstaterne kan 
indføre for hospitals- og specialbehandling, kunne der indføres en ordning med en 
forhåndserklæring. Forsikringsmedlemsstaten kan ikke nægte at udrede en godtgørelse inden 
for rammerne af denne procedure, der blot tager sigte på at sikre sig, at patienten har 
modtaget alle de nødvendige oplysninger inden afrejsen.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Betragtning 32 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32a) En forhåndstilladelse bør kun 
kunne nægtes inden for rammerne af en 
retfærdig og gennemsigtig procedure. De 
regler, som medlemsstaterne fastlægger 
for ansøgninger om tilladelse, samt de 
eventuelle årsager til at afslå en tilladelse, 
bør meddeles på forhånd. Afslag bør 
begrænses til det absolut nødvendige og 
stå i det rigtige forhold til de mål, der har 
ligget til grund for indførelsen af en 
forhåndstilladelsesordning.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Medlemsstaterne bør træffe afgørelse 
om disse nationale kontaktpunkters form 
og antal. De nationale kontaktpunkter kan 

(36) Medlemsstaterne bør træffe afgørelse 
om disse nationale kontaktpunkters form 
og antal. De nationale kontaktpunkter kan 
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også indgå i eller bygge på aktiviteter i 
eksisterende informationscentre, forudsat 
at det tydeligt fremgår, at de også er 
nationale kontaktpunkter for 
grænseoverskridende sundhedsydelser. De 
nationale kontaktpunkter bør have egnede 
faciliteter til at give information om de 
vigtigste aspekter af grænseoverskridende 
sundhedsydelser og til at yde patienterne 
praktisk bistand, hvis der er behov herfor. 
Kommissionen bør samarbejde med 
medlemsstaterne for at lette samarbejdet 
vedrørende nationale kontaktpunkter for 
grænseoverskridende sundhedsydelser, 
herunder stille relevant information til 
rådighed på fællesskabsplan, f.eks. gennem 
EU's sundhedsportal. Etableringen af 
nationale kontaktpunkter bør ikke 
udelukke, at medlemsstaterne kan etablere 
andre indbyrdes forbundne kontaktpunkter 
på regionalt eller lokalt plan, der afspejler 
deres sundhedssystems særlige opbygning.

også indgå i eller bygge på aktiviteter i 
eksisterende informationscentre, forudsat 
at det tydeligt fremgår, at de også er 
nationale kontaktpunkter for 
grænseoverskridende sundhedsydelser. De 
nationale kontaktpunkter bør have egnede 
faciliteter til at give information om de 
vigtigste aspekter af grænseoverskridende 
sundhedsydelser og til at yde patienterne 
praktisk bistand, hvis der er behov herfor. 
Kontaktpunkterne bør ikke give juridisk 
rådgivning i enkeltsager. Kommissionen 
bør samarbejde med medlemsstaterne for at 
lette samarbejdet vedrørende nationale 
kontaktpunkter for grænseoverskridende 
sundhedsydelser, herunder stille relevant 
information til rådighed på 
fællesskabsplan, f.eks. gennem EU's 
sundhedsportal. Etableringen af nationale 
kontaktpunkter bør ikke udelukke, at 
medlemsstaterne kan etablere andre 
indbyrdes forbundne kontaktpunkter på 
regionalt eller lokalt plan, der afspejler 
deres sundhedssystems særlige opbygning. 
Som følge heraf kan kontaktpunkterne 
placeres i de kompetente faglige 
organisationer, som medlemsstaterne har 
betroet denne opgave, og hos de 
administrative myndigheder.

Begrundelse

Hvis de relevante faglige organisationer inddrages, undgås overlapning og de dermed 
forbundne udgifter, fordi nogle af dem allerede har erfaring med informationsformidling. 
Dette vil også give kontaktpunkterne mulighed for at drage fordel af de pågældende faglige 
organisationers ekspertise. Juridisk rådgivning i enkeltsager vil ligge uden for 
kontaktpunkternes kompetenceområde og rejse tvivl om ansvar.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Betragtning 38 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38a) Kommissionen bør styrke gensidig 
bistand blandt nationale myndigheder 
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med ansvar for overvågning af kvalitet, 
frivillig certificering af aktiviteter, 
kvalitetscertificeringer og samarbejde 
mellem faglige sammenslutninger og bør 
støtte udviklingen af adfærdskodekser for 
sundhedstjenesteydere.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) Hvis lægemidler er godkendt i 
patientens medlemsstat i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/83/EF af 6. november 2001 om 
oprettelse af en fællesskabskodeks for 
humanmedicinske lægemidler, og der er 
blevet udskrevet recept på dem i en anden 
medlemsstat til en bestemt patient, bør 
sådanne recepter i princippet kunne 
anerkendes lægeligt og anvendes i 
patientens egen medlemsstat. Fjernelsen af 
lovgivningsmæssige og administrative 
hindringer for denne anerkendelse berører 
ikke behovet for, at patientens behandlende 
læge eller farmaceut i hvert enkelt tilfælde 
godkender recepten behørigt, hvis dette er 
nødvendigt af hensyn til beskyttelsen af 
menneskers sundhed og er nødvendigt og 
står i rimeligt forhold til dette mål. Uanset 
en sådan lægelig anerkendelse kan 
forsikringsmedlemsstaten træffe afgørelse 
om at lade sådanne lægemidler være 
omfattet af de ydelser, der dækkes af den 
socialsikringsordning, som patienten er 
forsikret i. Det vil være lettere at 
gennemføre princippet om anerkendelse, 
hvis der vedtages de nødvendige 
foranstaltninger til at varetage patientens 
sikkerhed og til at forebygge misbrug eller 
fejlanvendelse af lægemidler.

(39) Hvis lægemidler er godkendt i 
patientens medlemsstat i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/83/EF af 6. november 2001 om 
oprettelse af en fællesskabskodeks for 
humanmedicinske lægemidler, og der er 
blevet udskrevet recept på dem i en anden 
medlemsstat til en bestemt patient, bør 
sådanne recepter i princippet kunne 
anerkendes lægeligt eller på apoteker og 
anvendes i patientens egen medlemsstat. 
Fjernelsen af lovgivningsmæssige og 
administrative hindringer for denne 
anerkendelse berører ikke behovet for, at 
patientens behandlende læge eller 
farmaceut i hvert enkelt tilfælde godkender 
recepten behørigt, hvis dette er nødvendigt 
af hensyn til beskyttelsen af menneskers 
sundhed og er nødvendigt og står i rimeligt 
forhold til dette mål. Uanset en sådan 
lægelig anerkendelse kan 
forsikringsmedlemsstaten træffe afgørelse 
om at lade sådanne lægemidler være 
omfattet af de ydelser, der dækkes af den 
socialsikringsordning, som patienten er 
forsikret i. Dette har ikke indflydelse på 
gyldigheden af nationale prisfastsættelses-
og betalingsregler. Det vil være lettere at 
gennemføre princippet om anerkendelse, 
hvis der vedtages de nødvendige 
foranstaltninger til at varetage patientens 
sikkerhed og til at forebygge misbrug eller 
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fejlanvendelse af lægemidler.

Begrundelse

Anerkendelsen af recepter er ikke kun en lægelig anerkendelse, men en anerkendelse, når 
lægemidler sælges af apoteker.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Betragtning 39 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39a) Kommissionen bør foretage en 
gennemførlighedsundersøgelse 
vedrørende et fælles EU-
benchmarksystem for kvaliteten af 
sundhedsydelser.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Europæiske netværk af 
referencecentre bør yde sundhedsydelser til 
alle patienter, hvis tilstand kræver en særlig 
koncentration af ressourcer eller ekspertise, 
så der kan tilbydes økonomisk 
overkommelige og omkostningseffektive 
ydelser af høj kvalitet, og kan også være 
centrum for medicinsk uddannelse og 
forskning, informationsformidling og 
evaluering. Ordningen for etablering og 
udvikling af de europæiske netværk af 
referencecentre bør fastsættes med det mål 
på europæisk plan at give lige adgang til 
fælles ekspertise på højt niveau på et givet 
medicinsk område for alle patienter og for 
sundhedsprofessionelle.

(40) Europæiske netværk af 
referencecentre bør yde sundhedsydelser til 
alle patienter, hvis tilstand kræver en særlig 
koncentration af ressourcer eller ekspertise, 
så der kan tilbydes økonomisk 
overkommelige og omkostningseffektive 
ydelser af høj kvalitet, og kan også være 
centrum for medicinsk uddannelse og 
forskning, informationsformidling og 
evaluering. Ordningen for etablering og 
udvikling af de europæiske netværk af 
referencecentre bør fastsættes med det mål 
på europæisk plan at give lige adgang til 
fælles ekspertise på højt niveau på et givet 
medicinsk område for alle patienter og for 
sundhedsprofessionelle. Der kan opnås 
betydelige synergieffekter ved at 
kombinere de institutionelle rammer for 
netværk af referencecentre med centrale 
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kontaktpunkter i medlemsstaterne, jf. 
betragtning 34.

Begrundelse

Der er en dobbelt fordel for patienterne ved at kombinere den koordinerende infrastruktur for 
både kontaktpunkter for grænseoverskridende sundhedsydelser og netværk af referencecentre 
inden for en enkelt institution i hver enkelt medlemsstat.

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) Den konstante udvikling inden for 
lægevidenskab og sundhedsteknologi 
indebærer både muligheder og 
udfordringer for medlemsstaternes 
sundhedssystemer. Samarbejde om 
evaluering af nye sundhedsteknologier kan 
gavne medlemsstaterne, fordi der opnås 
stordriftsfordele og dobbeltarbejde undgås, 
og et sådant samarbejde giver desuden et 
bedre erfaringsgrundlag for optimal 
anvendelse af nye teknologier, så der opnås 
sikre og effektive sundhedsydelser af høj 
kvalitet. Dette vil også være til fordel for 
det indre marked, fordi innovationer inden 
for lægevidenskab og sundhedsteknologi 
dermed spredes hurtigst muligt og i videst 
muligt omfang. Et sådant samarbejde 
kræver vedvarende strukturer, der 
involverer alle medlemsstaternes relevante 
myndigheder, og disse bør bygge på 
eksisterende pilotprojekter.

(43) Den konstante udvikling inden for 
lægevidenskab og sundhedsteknologi 
indebærer både muligheder og 
udfordringer for medlemsstaternes 
sundhedssystemer. Samarbejde om 
evaluering af nye sundhedsteknologier kan 
gavne medlemsstaterne, fordi der opnås 
stordriftsfordele og dobbeltarbejde undgås, 
og et sådant samarbejde giver desuden et 
bedre erfaringsgrundlag for optimal 
anvendelse af nye teknologier, så der opnås 
sikre og effektive sundhedsydelser af høj 
kvalitet. Dette kan også være til fordel for 
det indre marked, fordi innovationer inden 
for lægevidenskab og sundhedsteknologi 
dermed spredes hurtigst muligt og i videst 
muligt omfang. Et sådant samarbejde 
kræver vedvarende strukturer, der 
involverer alle medlemsstaternes relevante 
interessenter, deriblandt 
sundhedsprofessionelle, 
patientrepræsentanter, forskere og 
producenter samt myndigheder, og disse 
bør bygge på eksisterende pilotprojekter.

Endvidere skal et sådant samarbejde være 
baseret på grundlæggende principper for 
god forvaltning, f.eks. procedurers 
gennemsigtighed, åbenhed, rummelighed, 
objektivitet og retfærdighed, som afspejler 
patienternes behov, præferencer og 
forventninger. Kommissionen bør sikre, at 
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kun 
sundhedsteknologivurderingsorganer, 
som overholder disse principper, kan 
tilslutte sig netværket.

Begrundelse

Sundhedssystemer og sundhedsteknologivurderingsprocessen bør være åbne og rummelige. 
Patienters synspunkter, erfaringer og ekspertise bør inddrages i evalueringsprocessen for at 
muliggøre en bedre evaluering af fordele, udgifter og risici. Læger, sundhedsprofessionelle, 
forskere og producenter bør inddrages. Interessenternes holdninger skal være repræsenterede 
i sundhedsteknologivurderingsprocessens beslutningsfase. Dette ændringsforslag skal ses i 
sammenhæng med et ændringsforslag til artikel 17.

Ændringsforslag 20

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.

Dette direktiv fastlægger en generel ramme 
for EU-borgernes adgang til sikre og 
effektive sundhedsydelser af høj kvalitet på 
rimelige vilkår, og fastsætter
samarbejdsmekanismer mellem 
medlemsstaterne på sundhedsområdet 
med respekt for det nationale ansvar for 
at organisere og levere sundhedsydelser
og har til formål at øge tilgængeligheden, 
kvaliteten og effektiviteten af 
medlemsstaternes sundhedsvæsen. Det 
skal endvidere skabe større retssikkerhed 
for borgerne i forbindelse med 
godtgørelse af udgifter til sundhedsydelser 
i en anden medlemsstat.

Begrundelse

Det nuværende forslag, som er fokuseret på patientmobilitet, kan anses for at være til fordel 
for borgere med en vis profil (velhavende, velinformerede og med kendskab til 
fremmedsprog), men disse borgere udgør et mindretal. 

Forslaget bør ikke bare fokusere på patientmobilitet (som kun berører et mindretal), men 
også på forbedring af sundhedsydelsernes kvalitet og sikkerhed og på samarbejde 
medlemsstaterne imellem, hvilket alt sammen vil være til fordel for borgerne i almindelighed.
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Ændringsforslag 21

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 
levering af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat end den, hvor patienten har 
bopæl eller er forsikret, uanset hvordan de 
tilrettelægges, finder sted og finansieres, og 
om det sker i offentligt eller privat regi.

Formålet med direktivet er at forbedre 
adgangen til grænseoverskridende 
sundhedsydelser.

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. 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.

2. Under hensyntagen til De Europæiske 
Fællesskabers Domstols retspraksis, og 
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 
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9 i dette direktiv ikke anvendelse.

Begrundelse

Det bør udtrykkeligt fastslås, at det, når forordning nr. 1408/71 (direktiv 883/2004) ikke er i 
overensstemmelse med EF-Domstolens retspraksis, er denne retspraksis, der har forrang. 
Alle direktiver om godtgørelse af og betingelser for sundhedsydelser, godkendelse og 
overvågning af lægemidler, beskyttelse af personoplysninger og andre direktiver skal have 
forrang for dette direktiv, forudsat at de ikke er i strid med Domstolens retspraksis, som det 
udtrykkeligt er fastsat i stk. 2.

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "sundhedsydelser": sundhedsvirksom-
hed, der udføres af eller under opsyn af en 
sundhedsprofessionel som led i udøvelsen
af vedkommendes erhverv, uanset hvordan 
den tilrettelægges, udføres og finansieres, 
og om det sker i offentligt eller privat regi

a) "sundhedsydelser": sundhedsvirksomhed
eller sundhedsplejeprodukter, navnlig 
medicinsk eller farmaceutisk virksomhed 
og lægemidler eller medicinsk udstyr, der 
udføres eller ordineres af en 
sundhedsprofessionel eller under dennes 
opsyn som led i udøvelsen af 
vedkommendes erhverv, uanset hvordan de
tilrettelægges, udføres og finansieres, og 
om det sker i offentligt eller privat regi

Begrundelse

Leveringen af lægemidler er omfattet af varernes frie bevægelighed. Apotekere beskæftiger 
sig imidlertid med langt mere end simpel distribution, fordi de rådgiver og tager sig af 
patienterne. Desuden supplerer de lægemidler, som de udleverer, lægernes behandling, og de 
er således en vigtig bestanddel af sundhedsydelser. Alle deres aktiviteter bør derfor omfattes 
af dette direktivs anvendelsesområde.

Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) "sundhedsoplysninger": alle 
oplysninger, der vedrører en persons 
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fysiske eller psykiske helbredstilstand eller 
levering af sundhedsydelser til personen, 
som kan omfatte: a) oplysninger om 
registreringen af en person i forbindelse 
med levering af sundhedsydelser, b) 
oplysninger om betalinger eller 
berettigelse til sundhedsydelser 
vedrørende en person, c) et tal, et symbol 
eller en oplysning, der er tildelt til en 
person med henblik på entydig 
identifikation af vedkommende til 
sundhedsformål, d) alle oplysninger om 
en person, der er indsamlet i forbindelse 
med levering af sundhedsydelser til 
vedkommende, e) oplysninger indhentet 
fra prøver eller undersøgelser af en 
legemsdel eller legemlig substans, f) 
identifikation af en person 
(sundhedsprofessionel) som leverandør af 
sundhedsydelser til en person

Begrundelse

Som anbefalet i udtalelsen fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse bør 
definitionen af sundhedsoplysninger være så bred som muligt. Dette er ISO 27799-
definitionen.

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) "sundhedsprofessionel": en læge eller en 
sygeplejerske med ansvar for den almene 
sundheds- og sygepleje eller en tandlæge 
eller en jordemoder eller en farmaceut som 
defineret i direktiv 2005/36/EF eller en 
anden, der udøver en form for 
erhvervsmæssig virksomhed i 
sundhedssektoren, der er begrænset til et 
lovreguleret erhverv, jf. artikel 3, stk. 1, 
litra a), i direktiv 2005/36/EF

d) "sundhedsprofessionel": en læge eller en 
sygeplejerske med ansvar for den almene 
sundheds- og sygepleje eller en tandlæge 
eller en jordemoder eller en farmaceut som 
defineret i direktiv 2005/36/EF eller en 
anden, der udøver en form for 
erhvervsmæssig virksomhed i 
sundhedssektoren, der er begrænset til et 
lovreguleret erhverv, jf. artikel 3, stk. 1, 
litra a), i direktiv 2005/36/EF, eller en 
person, der lovligt leverer 
sundhedsydelser i 
behandlingsmedlemsstaten
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Begrundelse

Ændringsforslag i overensstemmelse med direktivets anvendelsesområde (sundhedsydelser og 
sundhedsplejeprodukter).

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "forsikringsmedlemsstat": den 
medlemsstat, hvori patienten er forsikret

h) "forsikringsmedlemsstat": den 
medlemsstat, hvori patienten har 
tilknytning til socialsikringen i henhold til 
koordineringsreglerne i forordning (EØF) 
nr. 1408/71

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) "behandlingsmedlemsstat": den 
medlemsstat, på hvis område de 
grænseoverskridende sundhedsydelser 
faktisk udføres

i) "behandlingsmedlemsstat": den 
medlemsstat, på eller fra hvis område de 
grænseoverskridende sundhedsydelser 
faktisk udføres

Begrundelse

Definitionen af behandlingsmedlemsstat: "eller fra hvis" bør præcisere, at også telemedicin 
er omfattet af definitionen.

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) "medicinsk anordning": en medicinsk 
anordning i henhold til direktiv 
93/42/EØF eller direktiv 90/385/EØF 
eller direktiv 98/7/EF
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Begrundelse

Decker-dommen vedrørte indkøb af varer i forbindelse med sundhedsydelser (f.eks. 
medicinske anordninger) (i denne sag var anordningen briller), og det bør derfor indføjes i et 
direktiv, der sigter på at kodificere Kohll- og Decker-dommen.

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra i b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ib) "varer anvendt i forbindelse med 
sundhedsydelser": varer, der anvendes til 
at bevare eller forbedre en persons 
helbred, f.eks. medicinske anordninger og 
lægemidler;

Begrundelse

Decker-dommen vedrørte indkøb af varer i forbindelse med sundhedsydelser (f.eks. 
medicinske anordninger) (i denne sag var anordningen briller), og det bør derfor indføjes i et 
direktiv, der sigter på at kodificere Kohll- og Decker-dommen.

Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 5 – overskrift, stk. 1 og litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansvar påhvilende 
behandlingsmedlemsstatens myndigheder

Ansvar påhvilende medlemsstaternes
myndigheder

1. Behandlingsmedlemsstaterne er 
ansvarlige for organisationen og leveringen 
af sundhedsydelser. De skal i den 
forbindelse og under hensyntagen til 
principperne om universalitet, adgang til 
sundhedsydelser af god kvalitet, lighed og 
solidaritet fastsætte klare kvalitets- og 
sikkerhedsstandarder for sundhedsydelser, 
der udføres på deres område, og sikre, at:

1. Behandlingsmedlemsstaterne er 
ansvarlige for organisationen og leveringen 
af sundhedsydelser. De skal i den 
forbindelse og på basis af principperne om 
universalitet, geografisk og økonomisk 
adgang til sundhedsydelser af god kvalitet,
nyttevirkning, effektivitet, kontinuitet,
lighed og solidaritet fastsætte klare 
kvalitets- og sikkerhedsstandarder for 
sundhedsydelser, der udføres på deres 
område, og sikre, at:

a) der findes ordninger, der sikrer, at a) der er etableret en systematisk 
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sundhedstjenesteyderne kan overholde 
sådanne standarder under hensyntagen til 
international lægevidenskab og alment 
anerkendt god medicinsk praksis

uddannelse og oplæring af 
sundhedsprofessionelle, således at det 
sikres, at sundhedstjenesteyderne kan 
overholde sådanne standarder under 
hensyntagen til international 
lægevidenskab og alment anerkendt god 
medicinsk praksis

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) sundhedstjenesteydernes anvendelse af 
sådanne standarder i praksis overvåges 
løbende, og at der gribes ind, hvis de 
relevante standarder ikke overholdes, idet 
der tages hensyn til udviklingen inden for 
lægevidenskab og sundhedsteknologi

b) de sundhedsydelser, der nævnes i stk. 1, 
leveres i overensstemmelse med de 
standarder og retningslinjer for kvalitet 
og sikkerhed, som er fastsat af 
behandlingsmedlemsstaten, og som 
sikrer:

i) at patienter og sundhedstjenesteydere 
fra andre medlemsstater bl.a. elektronisk 
får oplysninger om sådanne standarder og 
retningslinjer, herunder bestemmelser om 
tilsyn
ii) at patienter og sundhedstjenesteydere 
fra andre medlemsstater får oplysninger 
om behandlingsudbud, udbud, 
gennemsnitlige eller eventuelle fastlagte 
priser på sundhedsydelser og om 
oplysninger om reglerne vedrørende 
forsikringsdækning eller andre former for 
personlig eller kollektiv erhvervsmæssig 
erstatningsansvar for 
sundhedsprofessionelle.

Begrundelse

Bestemmelserne i artikel 11 bør indføjes i artikel 5, da de omhandler det samme emne. Det 
kan overvejes at lade artikel 11 udgå.

Af hensyn til subsidiaritet og proportionalitet bør definitionen af kvalitets- og 
sikkerhedsstandarder udelukkende være et anliggende, der er omfattet af den relevante lov.

Patienterne og sundhedstjenesteyderne skal informeres om medlemsstaternes kvalitets- og 
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sikkerhedsstandarder. Patienterne skal imidlertid også informeres om behandlingsmuligheder 
for at kunne vælge. 

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) sundhedstjenesteyderne stiller al 
relevant information til rådighed for 
patienterne, så disse kan træffe et 
informeret valg, navnlig vedrørende udbud, 
priser og resultater af udførte 
sundhedsydelser og oplysninger om deres 
forsikringsdækning eller andre former for 
personlig eller kollektiv 
erhvervsansvarsdækning

c) sundhedstjenesteyderne stiller al 
relevant information til rådighed for 
patienterne, så disse kan træffe et 
informeret valg, navnlig vedrørende 
behandlingsmuligheder, udbud, priser, 
kvalitetscertificering og risici forbundet
med de udførte sundhedsydelser og 
oplysninger om deres forsikringsdækning 
eller andre former for personlig eller 
kollektiv erhvervsansvarsdækning

Begrundelse

Patienterne skal have besked om de forskellige behandlingsmuligheder, så disse kan træffe et 
informeret valg. 

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 5 - stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) patienterne har klageadgang og er 
sikret retsmidler og erstatning, hvis de 
lider skade forårsaget af sundhedsydelser, 
de har gjort brug af

udgår

Ændringsforslag 34
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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
området, 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

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra f; litra g; litra ga, gb, gc, gd og ge (ny) og stk. 1a og 1 b (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) de grundlæggende rettigheder til 
beskyttelse af privatlivets fred i forbindelse 
med behandling af personoplysninger 
respekteres i overensstemmelse med de 
nationale foranstaltninger til gennemførelse 
af fællesskabsbestemmelser om beskyttelse 
af personoplysninger, særlig direktiv 
95/46/EF og direktiv 2002/58/EF

f) patienter har ret til kontinuitet i 
behandlingen gennem fremsendelse af 
relevante lægelige oplysninger vedrørende 
den pågældende patient; i den forbindelse 
skal de grundlæggende rettigheder til 
beskyttelse af privatlivets fred i forbindelse 
med behandling af personoplysninger 
respekteres i overensstemmelse med de 
nationale foranstaltninger til gennemførelse 
af fællesskabsbestemmelser om beskyttelse 
af personoplysninger, særlig direktiv 
95/46/EF og direktiv 2002/58/EF

g) patienter fra andre medlemsstater 
behandles på samme måde som 
behandlingsmedlemsstatens egne borgere, 
også når det gælder beskyttelse mod 
forskelsbehandling i henhold til 
fællesskabsretten og gældende lovgivning i 
behandlingsmedlemsstaten.

g) patienter fra andre medlemsstater 
behandles på samme måde som 
behandlingsmedlemsstatens egne borgere, 
også når det gælder beskyttelse mod 
forskelsbehandling i henhold til 
fællesskabsretten og gældende lovgivning i 
behandlingsmedlemsstaten

ga) der udfoldes systematiske og 
vedvarende bestræbelser på at sikre, at 
disse normer forbedres i 
overensstemmelse med Rådets 
konklusioner om fælles værdier og 
principper i Den Europæiske Unions 
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sundhedssystemer* og under hensyntagen 
til internationale lægevidenskabelige 
fremskridt og almindelig anerkendt god 
praksis samt nye sundhedsteknologier
gb) behandlingsmedlemsstaternes 
offentlige myndigheder regelmæssigt 
kontrollerer deres sundhedssystemers 
tilgængelighed, kvalitet og økonomiske 
status på basis af de data, som indsamles i 
henhold til artikel 18, og de regelmæssigt 
træffer egnede foranstaltninger for at 
opretholde niveauet i sundhedssystemet 
og deres socialsikringsordningers 
økonomiske levedygtighed
gc) det i medfør af dette direktiv ikke 
kræves, at sundhedstjenesteyderne 
accepterer et behandlingsprogram eller 
prioriterer patienter fra andre 
medlemsstater på bekostning af andre 
patienter med samme behov, navnlig som 
følge af længere ventetider
gd) retten til skriftlige eller elektroniske 
journaler skal sikres for at opnå 
kontinuitet i behandlingen
ge) beregningen af udgifterne til 
sundhedsydelser til patienter fra andre 
medlemsstater svarer til de faktiske 
gennemsnitsomkostninger, som opkræves 
af patienterne eller deres 
sygesikringsselskaber i 
behandlingsmedlemsstaten. 
1a. For at sikre patienternes sikkerhed 
bedst muligt skal behandlings- og 
forsikringsmedlemsstaterne påse, at:
a) patienterne især kan klage til en 
Europæisk ombudsmand, som skal 
behandle patientklager vedrørende 
forhåndstilladelse, kvaliteten af 
behandlingen og betaling og at de råder 
over retsmidler og kan få udbetalt 
erstatning, når de lider skade i forbindelse 
med de sundhedsydelser, de modtager
b) behandlingsmedlemsstatens kvalitets-
og sikkerhedsnormer offentliggøres på et 
sprog og i et format, der er klart og 
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tilgængeligt for alle borgere
c) der sikres kontinuitet i behandlingen 
navnlig ved fremsendelse af relevante 
lægelige oplysninger om patienten under 
iagttagelse af bestemmelserne i stk. 1, litra 
e) og artikel 13 og at patienter, der har 
modtaget behandling, har ret til en 
skreven eller elektronisk journal over den 
pågældende behandling og over eventuel 
lægelig rådgivning af hensyn til 
sammenhængen i deres videre pleje 
d) forsikringsmedlemsstaten i tilfælde af 
komplikationer som følge af 
sundhedsydelser, der er leveret i udlandet, 
eller hvis en særlig lægelig opfølgning 
viser sig nødvendig, garanterer 
udbetalingen af en godtgørelse svarende 
til den, der er forudset for 
sundhedsydelser, som modtages på dens 
område.
* EUT C 146 af 22.6.2006, s. 1.

e) Medlemsstaterne giver omgående og 
proaktivt hinanden meddelelse om 
sundhedstjenesteydere eller 
sundhedsprofessionelle, hvis 
myndighederne foretager regulerende 
indgreb i deres registrering eller deres ret 
til at levere ydelser
1b. Kommissionen vedtager i henhold til 
proceduren i artikel 19, stk. 2, de 
nødvendige foranstaltninger til 
gennemførelse af et fælles 
sikkerhedsniveau for 
sundhedsoplysninger på nationalt plan, 
idet der tages højde for gældende tekniske 
standarder på dette område. 

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I det omfang, det er nødvendigt for at 3. I det omfang, det er nødvendigt for at 
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lette leveringen af grænseoverskridende 
sundhedsydelser, og med udgangspunkt i et 
højt sundhedsbeskyttelsesniveau 
udarbejder Kommissionen i samarbejde 
med medlemsstaterne retningslinjer for at 
fremme gennemførelsen af stk. 1.

lette leveringen af grænseoverskridende 
sundhedsydelser, og med udgangspunkt i et 
højt sundhedsbeskyttelsesniveau 
udarbejder Kommissionen i samarbejde 
med medlemsstaterne forslag for at 
fremme gennemførelsen af stk. 1. Disse 
retningslinjer vil hjælpe medlemsstaterne 
med at fastsætte klare kvalitets- og 
sikkerhedskriterier for sundhedsydelser, 
der udføres på deres område.

Begrundelse

Kommissionen er kun ansvarlig for leveringen af grænseoverskridende sundhedsydelser. At 
udarbejde retningslinjer ville tydeligvis være et indgreb i medlemsstaternes ansvar med 
hensyn til sundhedssystemet. I henhold til subsidiaritetsprincippet er medlemsstaterne 
ansvarlig for organisationen af deres sundhedstjenester.

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 6 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat

Sundhedsydelser udført i eller fra en anden 
medlemsstat

Ændringsforslag 38

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 

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 fra
en anden medlemsstat uden at være fysisk 
til stede i medlemsstaten eller med henblik 
på der at købe varer forbundet med 
sundhedsydelser ikke hindres i at gøre 
brug af disse sundhedsydelser eller varer, 
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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.

hvis den pågældende behandling eller de 
pågældende varer 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, eller de samme 
eller tilsvarende varer var blevet købt på 
dens område. Dette direktiv forhindrer 
ikke medlemsstaterne i at vedtage mere 
gunstige regler, f.eks. at 
behandlingsudgifterne godtgøres til den 
(højere) sats, der gælder i den 
medlemsstat, hvor behandlingen er blevet 
udført, eller hvor varerne er købt. Dette 
kan særlig gælde for behandlinger, som 
kan udføres gennem de netværk af 
europæiske referencecentre, der er nævnt 
i artikel 15 i dette direktiv. Det er under 
alle omstændigheder 
forsikringsmedlemsstaten, der afgør, hvilke 
sundhedsydelser og varer der dækkes, 
uanset hvor de udføres eller købes.

Begrundelse

Forslaget giver udelukkende medlemsstaterne mulighed for at begrænse udstrømningen af 
patienter. Der skal også tilvejebringes mulighed for at opnå det modsatte, nemlig at begrænse 
tilstrømningen af patienter. Både ud- og tilstrømningen af patienter kan bringe den 
økonomiske balance i socialsikringsordningerne og/eller behandlingskapaciteten samt 
adgangen til behandling i fare. 

Ændringsforslag 39

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 

2. I den udstrækning sundhedsydelser
udført i en anden medlemsstat er ydelser, 
som er omfattet af lovgivningen i 
forsikringsmedlemsstaten, og som den 
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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.

forsikrede har ret til, godtgøres eller 
betales disse udgifter af 
forsikringsmedlemsstatens 
socialsikringsordning i henhold til 
bestemmelserne i dette direktiv med et 
beløb, der mindst svarer til de udgifter, der 
ville være blevet godtgjort, hvis den
samme behandling, som er lige så 
virkningsfuld for patienten, var blevet 
udført i forsikringsmedlemsstaten, uden at 
beløbet dog kan overstige de faktiske 
udgifter til de pågældende 
sundhedsydelser. Medlemsstaterne dækker 
andre relaterede udgifter, f.eks. 
terapeutisk behandling, hvis de samlede 
udgifter ikke overstiger det beløb, der 
udbetales i forsikringsmedlemsstaten.

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forsikringsmedlemsstaten kan for en 
patient, der ønsker at gøre brug af 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat, 
fastsætte de samme betingelser, 
behandlingskriterier og 
lovgivningsmæssige og administrative 
formaliteter for brug af sundhedsydelser 
og godtgørelse af udgifter til 
sundhedsydelser, som den ville fastsætte, 
hvis de samme eller tilsvarende 
sundhedsydelser var blevet udført på dens 
område, forudsat at de ikke er 
diskriminerende eller udgør en hindring for 
den frie bevægelighed for personer.

3. Forsikringsmedlemsstaten kan for en 
patient, der ønsker at gøre brug af 
sundhedsydelser eller varer forbundet med 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat, 
fastsætte de samme betingelser, 
behandlingskriterier og 
lovgivningsmæssige og administrative 
formaliteter, herunder adfærdskodekser 
for sundhedshvervene, som den ville 
fastsætte, hvis de samme eller tilsvarende 
sundhedsydelser var blevet udført, eller de 
samme varer var blevet købt på dens 
område, forudsat at de ikke er 
diskriminerende eller udgør en hindring for 
den frie udveksling af varer og 
tjenesteydelser.

Begrundelse

Det er ikke den frie bevægelighed for personer, der er relevant her (dette princip ligger til 
grund for forordning nr. 1408/71). Det er derimod den frie udveksling af varer og 
tjenesteydelser, som er relevant her.
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Ændringsforslag 41

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

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 
blevet godtgjort, hvis de samme eller 
tilsvarende sundhedsydelser var blevet 
udført på forsikringsmedlemsstatens 
område. Disse udgifter omfatter også 
rejser, hvis der opstår en situation med 
unødig forsinkelse, eller hvis der ikke er 
behandling til rådighed i forbindelse med 
sjældne sygdomme, med forbehold af 
behandlinger, som er specielt fastsat i 
forsikringsmedlemsstaten.

Begrundelse

Hvis forsikrede er tvunget til at tage til en anden medlemsstat for at få behandling på grund 
af unødig forsinkelse, eller fordi der ikke er behandling til rådighed, hvilket navnlig er 
relevant i forbindelse med sjældne sygdomme, bør rejseudgifterne også tages med i 
beregningen af de behandlingsudgifter, som sundhedstjenesteyderen i 
forsikringsmedlemsstaten skal godtgøre. Dette skal imidlertid ikke gælde, hvis behandlingen 
er specielt fastsat i forsikringsmedlemsstaten. 

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forsikringsmedlemsstaten kræver ikke Forsikringsmedlemsstaten kræver ikke 
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forhåndstilladelse til godtgørelse af 
udgifter til sundhedsydelser, der ikke 
kræver hospitalsindlæggelse, og som er 
udført i en anden medlemsstat, hvis 
udgifterne til disse ydelser, hvis de var 
blevet udført på dens område, ville være 
blevet dækket af dens 
socialsikringsordning.

forhåndstilladelse til godtgørelse af 
udgifter til sundhedsydelser, der ikke 
kræver hospitalsindlæggelse, og som er 
udført i en anden medlemsstat, eller køb af 
varer forbundet med sundhedsydelser, 
som købes i en anden medlemsstat, hvis 
udgifterne til disse ydelser, hvis de var 
blevet udført på dens område, eller at disse 
varer, hvis de var blevet købt på dens 
område, ville være blevet dækket af dens 
socialsikringsordning.

Begrundelse

Decker-dommen vedrørte indkøb af varer i forbindelse med sundhedsydelser (f.eks. 
medicinske anordninger) (i denne sag var anordningen briller), og det bør derfor indføjes i et 
direktiv, der sigter på at kodificere Kohll- og Decker-dommen. 

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Artikel 8 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hospitalsbehandling og specialiserede 
sundhedsydelser

Hospitalsbehandling

Ændringsforslag 44

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 i samarbejde og i 
dialog med medlemsstaternes 
sundhedsmyndigheder 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.
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Begrundelse

Det er god praksis, at der skal være samarbejde og dialog med medlemsstaternes kompetente 
sundhedsmyndigheder vedrørende udarbejdelsen af denne liste, da sygdomme og 
behandlingen af dem ikke er ens i alle medlemsstaterne.

Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) sundhedsydelser, der kræver indlæggelse 
af den pågældende patient mindst en nat

a) sundhedsydelser, der kun kan udføres 
inden for en medicinsk infrastruktur, og 
som normalt kræver indlæggelse af den 
pågældende patient

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Når der er ansøgt om 
forhåndstilladelse, og denne er givet, 
sikrer forsikringsmedlemsstaten, at 
patienterne kun forventes at betale 
kontant for de udgifter, de ville skulle 
betale på denne måde, hvis ydelserne var 
blevet leveret i deres hjemlige 
sundhedssystem. Medlemsstaterne bør 
tilstræbe at overføre midler direkte 
mellem dem, der finansierer, og dem, der 
leverer ydelserne, for alle andre udgifter.

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Patienter, som er på venteliste til 
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medicinsk behandling i deres 
forsikringsmedlemsstat, er ikke underlagt 
en forhåndstilladelse, hvis den tid, det 
tager at få den, er til skade for deres 
sundhedstilstand, eller hvor den 
pågældende behandling ikke kan gives til 
den relevante person i dennes 
forsikringsmedlemsstat, uanset de 
procedurer, som der specifikt er givet 
forbud mod i henhold til lovgivningen i 
forsikringsmedlemsstaten.

Begrundelse

Patienter, som står over for unødig forsinkelse, bør ikke kræve forhåndstilladelse. Det samme 
er gældende for patienter, som ikke kan få adgang til behandlinger, som ikke er tilgængelige i 
deres forsikringsmedlemsstat. Dette skal dog ikke fortolkes således, at det fremmer ydelse og 
finansiering af behandlinger, som der specifikt er givet forbud mod i henhold til 
forsikringsmedlemsstatens lovgivning.

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Patienter, som er på venteliste til 
medicinsk behandling i deres hjemland og 
har brug for omgående behandling, er 
ikke underlagt krav om forhåndstilladelse. 

Begrundelse

Patienter, som er på venteliste til medicinsk behandling i deres hjemland og har brug for 
omgående behandling, bør have mulighed for at søge rettidig behandling i en anden 
medlemsstat uden at være underlagt et krav om forhåndstilladelse. De bør ligeledes have 
anerkendt deres ret til, at den ofte dyre behandling betales fuldt ud og direkte af 
oprindelseslandet til behandlingslandet (uden at skulle betale forud). 

Ændringsforslag 49
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Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Patienter med sjældne sygdomme er 
ikke underlagt krav om forhåndstilladelse.

Begrundelse

I tilfælde af global mangel på viden og ekspertise på nationalt plan bør patienter, der lider af 
sjældne sygdomme, både diagnosticerede og ikkediagnosticerede, have ret til at vælge, hvor 
de vil købe sundhedspleje uden forhåndstilladelse. De bør ligeledes have anerkendt deres ret 
til at, at den ofte dyre behandling betales fuldt ud og direkte af oprindelseslandet til 
behandlingslandet (uden at skulle betale forud), selv om og særligt hvis den nødvendige 
behandling ikke findes i deres forsikringsland, da dette ofte er grunden til, at de må rejse til 
udlandet.

Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. -1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1a. Tilladelsesordninger skal bygge på 
kriterier, der regulerer udøvelsen af de 
kompetente myndigheders skønsbeføjelse, 
så denne ikke udøves vilkårligt eller 
misbruges.

Ændringsforslag 51

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hvor der er givet forhåndstilladelse 
søger forsikringsmedlemsstaten om 
godtgørelse for eventuelle yderligere 
omkostninger, der skal betales direkte fra 
køberen til sundhedstjenesteyderen.
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Begrundelse

Medlemsstaterne bør fremme direkte betaling af medgående omkostninger mellem 
forsikringsselskabet i forsikringsmedlemsstaten til sundhedstjenesteyderen i 
behandlingsmedlemsstaten. Dette bør være tilfældet, så patienter ikke pålægges forudbetaling 
af omkostninger, som kan udgøre en hindring for adgang til behandling.

Ændringsforslag 52

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. En europæisk ombudsmand behandler 
patientklager vedrørende 
forhåndstilladelser, behandlingskvalitet 
og betalinger.

Begrundelse

Patienter bør have ret til at komme til orde på EU-plan, når de har klager til vigtige 
spørgsmål, såsom forhåndstilladelser, behandlingskvalitet og betalinger.

Ændringsforslag 53

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. Kommissionen skal senest to år efter 
dette direktivs ikrafttrædelse foretage en 
feasibility-undersøgelse af oprettelsen af 
et clearinginstitut, der skal lette 
godtgørelsen af udgifter i henhold til dette 
direktiv på tværs af grænser, 
sundhedssystemer og valutaområder, og 
skal rapportere tilbage til Europa-
Parlamentet og Rådet og eventuelt 
fremsætte et lovgivningsforslag.

Begrundelse

Medlemsstaterne bør lette godtgørelsen af udgifter mellem medlemsstaterne på en sådan 
måde, at det bliver muligt at foretage en så objektiv og upartisk måling af omkostninger som 
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muligt. Dette kunne udgøre en del af en effektiv løsning for opfyldelsen af dette mål.

Ændringsforslag 54

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. 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 udført i en 
anden medlemsstat.

1. 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 udført i en 
anden medlemsstat. Patientorganisationer 
bør deltage i samarbejdet med de 
kompetente nationale myndigheder om at 
levere og formidle oplysninger til 
patienter.

Begrundelse

Patientorganisationer er en værdifuld støtte for de nationale kompetente myndigheder, der 
beskæftiger sig med direkte levering og formidling af oplysninger til patienter.

Ændringsforslag 55

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Et uafhængigt rådgivningscenter i 
hver medlemsstat rådgiver patienterne om 
de forskellige behandlinger i 
medlemsstaterne. Patienterne kan på 
grundlag af rådgivningscenterets 
oplysninger beslutte, hvilken behandling 
de foretrækker.

Ændringsforslag 56
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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. Disse nationale 
kontaktpunkter bør oprettes på effektiv og 
gennemsigtig vis. Oplysningerne om deres 
eksistens bør formidles til 
medlemsstaterne på behørig vis, således at 
patienterne har let adgang til 
oplysningerne.

Ændringsforslag 57

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De nationale kontaktpunkter for 
grænseoverskridende sundhedsydelser 
kan også indgå i eksisterende 
informationscentre i medlemsstaterne.

Begrundelse

Det fremgår tydeligt af præamblens betragtning 36, at de nationale kontaktpunkter kan indgå 
i eksisterende strukturer i medlemsstaterne, og det bør udtrykkes præcist i direktivets 
bestemmelser. Det vil gøre det muligt at skåne medlemsstaterne for yderligere administrative 
byrder i forbindelse med gennemførelsen af direktivet.

Ændringsforslag 58

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det nationale kontaktpunkt i 
forsikringsmedlemsstaten skal i nært 
samarbejde med andre kompetente 

2. Det nationale kontaktpunkt i 
forsikringsmedlemsstaten skal i nært 
samarbejde med andre kompetente 
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nationale myndigheder og med de 
nationale kontaktpunkter i andre 
medlemsstater, særlig i 
behandlingsmedlemsstaten, og med 
Kommissionen:

nationale myndigheder, dog uafhængigt af 
disse, og med de nationale kontaktpunkter i 
andre medlemsstater, særlig i 
behandlingsmedlemsstaten, med 
patientorganisationer og med 
Kommissionen:

Begrundelse

Det er afgørende at sikre en funktionel uafhængighed mellem nationale kontaktpunkter og 
andre kompetente nationale myndigheder, såsom de nationale sundhedsvæsener, da disse kan 
have en interesse i at operere kontaktpunkterne efter deres egne snarere end patienternes 
prioriteter.

Ændringsforslag 59

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) stille oplysninger til rådighed for 
patienterne, særlig om deres rettigheder i 
forbindelse med grænseoverskridende 
sundhedsydelser, kvalitets- og 
sikkerhedsgarantier, beskyttelse af 
personoplysninger, klageprocedurer og 
erstatningsmuligheder i forbindelse med 
sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat og om de gældende 
betingelser

a) stille oplysninger til rådighed for 
patienterne, særlig om deres rettigheder i 
forbindelse med grænseoverskridende 
sundhedsydelser, kvalitets- og 
sikkerhedsgarantier, beskyttelse af 
personoplysninger, sundhedstjenesteyders 
offentlige eller private status, 
godtgørelsesprocedurer og satser, 
klageprocedurer og erstatningsmuligheder i 
forbindelse med sundhedsydelser udført i 
en anden medlemsstat og om de gældende 
betingelser

Ændringsforslag 60

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) fremme etableringen af en international 
udenretslig tvistbilæggelsesordning i 
forbindelse med grænseoverskridende 
sundhedsydelser.

d) fremme etableringen af en international 
udenretslig tvistbilæggelsesordning i 
samarbejde med ombudsmanden i 
forbindelse med grænseoverskridende 
sundhedsydelser.
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Begrundelse

Ombudsmanden er en uafhængig myndighed, der opererer i hver medlemsstat, og som 
fortrinsvist undersøger offentlige forvaltningsmyndigheders individuelle administrative 
praksis eller mangler eller praktiske foranstaltninger, der overtræder fysiske og juridiske 
personers rettigheder eller skader deres legitime interesser. Ombudsmanden vil i dette 
specifikke tilfælde kunne bidrage til en bilæggelse af tvister.

Ændringsforslag 61

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) primære sundhedstjenesteydere skal 
oplyse patienterne om de nationale 
kontaktpunkters tilgængelighed og 
funktion i deres forsikringsmedlemsstat.

Begrundelse

Primære sundhedstjenesteydere, såsom familielæger/praktiserende læger, er i de fleste 
tilfælde det første kontaktpunkt mellem en patient og sundhedssektoren. Derfor bør de 
primære sundhedstjenesteydere gøre patienter opmærksomme på deres ret til 
grænseoverskridende sundhedsydelser og forpligtes til at henvise patienterne til nationale 
kontaktpunkter, så de kan få flest mulige oplysninger om deres behandlingsmuligheder.

Ændringsforslag 62

Forslag til direktiv
Artikel 13 - stk. 2 a, 2 b og 2 c (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne sikrer samarbejdet 
mellem deres forskellige kompetente 
myndigheder for at garantere 
pålideligheden af de oplysninger, der 
stilles til patienternes rådighed i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 10.
2b. Medlemsstaterne samarbejder med 
henblik på at sikre lægelig opfølgning 
og/eller behandling af eventuelle 
komplikationer som følge af 
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sundhedsydelser i udlandet.
Behandlingsmedlemsstaten garanterer 
forsikringsmedlemsstaten, som er 
ansvarlig for godtgørelsen af denne 
opfølgning og/eller denne behandling, 
klagemuligheder i tilfælde af skade og 
sikrer adgang til patientjournalen.
2c. Der oprettes et EU-register over de
professionelle praktiserende læger, som er 
blevet slettet fra lægeregistret, over for 
hvem der er fastsat restriktioner eller er 
rejst en disciplinærsag af de relevante 
myndigheder i en hvilken som helst EU-
medlemsstat. 

Begrundelse

Samarbejdspligten bør finde anvendelse på de nye bestemmelser i artikel 5 og 10.

Ændringsforslag 63

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis et lægemiddel er godkendt på deres 
område i henhold til artikel 6, stk. 1, i 
direktiv 2001/83/EF, skal medlemsstaterne 
sikre, at recepter udstedt af en autoriseret 
person i en anden medlemsstat til en 
bestemt patient kan anvendes på deres 
område, og at der ikke er hindringer for 
anerkendelsen af individuelle recepter, 
medmindre disse:

1. Hvis et lægemiddel er godkendt på deres 
område i henhold til artikel 6, stk. 1, i 
direktiv 2001/83/EF, skal medlemsstaterne 
sikre, at recepter udstedt på det 
pågældende lægemiddel af en autoriseret 
person i en anden medlemsstat til en 
bestemt patient kan anvendes på deres 
område, og at der ikke er hindringer for 
anerkendelsen af individuelle recepter, 
medmindre disse:

Begrundelse

Artikel 6 der Richtlinie 2001/83/EG sieht vor, dass nur im jeweiligen Mitgliedstaat 
zugelassene Arzneimittel in den Verkehr gebracht werden dürfen. Diese nationalen 
Zulassungen machen auch heute noch den weit überwiegenden Marktanteil der Arzneimittel 
gegenüber zentralen europäischen Zulassungen auf der Grundlage der Verordnung (EG) 
726/2004 aus. Auch bei an sich unzweifelhaft authentischen Verschreibungen können im 
konkreten Einzelfall legitime und begründete Zweifel an der Befugnis der verschreibenden 
Person zur Verschreibung des fraglichen Arzneimittels bestehen, z.B. bei einer möglichen 
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Überschreitung berufsrechtlicher Grenzen der Approbation. Diesen möglichen Zweifeln wird 
durch die Änderung in Buchstabe b) Rechnung getragen.

Ændringsforslag 64

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) eller er baseret på legitim og berettiget 
tvivl om den pågældende recepts ægthed 
eller indhold.

b) eller er baseret på legitim og berettiget 
tvivl om den pågældende recepts ægthed 
eller indhold eller om den 
receptudskrivende persons beføjelse til at 
udskrive recepter.

Begrundelse

Artikel 6 der Richtlinie 2001/83/EG sieht vor, dass nur im jeweiligen Mitgliedstaat 
zugelassene Arzneimittel in den Verkehr gebracht werden dürfen. Diese nationalen 
Zulassungen machen auch heute noch den weit überwiegenden Marktanteil der Arzneimittel 
gegenüber zentralen europäischen Zulassungen auf der Grundlage der Verordnung (EG) 
726/2004 aus. Auch bei an sich unzweifelhaft authentischen Verschreibungen können im 
konkreten Einzelfall legitime und begründete Zweifel an der Befugnis der verschreibenden 
Person zur Verschreibung des fraglichen Arzneimittels bestehen, z.B. bei einer möglichen 
Überschreitung berufsrechtlicher Grenzen der Approbation. Diesen möglichen Zweifeln wird 
durch die Änderung in Buchstabe b) Rechnung getragen.

Ændringsforslag 65

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at lette gennemførelsen af stk. 1 
vedtager Kommissionen:

2. For at lette gennemførelsen af stk. 1 
foreslår Kommissionen:

Begrundelse

De nævnte foranstaltninger vil nødvendigvis påvirke de sundhedsprofessionelles arbejde og 
beskyttelsen af folkesundheden. Medlemsstaterne bør have mulighed for at bevare deres 
kompetence på disse områder.

Ændringsforslag 66
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Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) foranstaltninger, der gør det muligt for 
en farmaceut eller anden 
sundhedsprofessionel at kontrollere, om 
recepten er ægte, og om den i en anden 
medlemsstat er udstedt af en autoriseret 
person, ved at udvikle en fællesskabsmodel 
for recepter og ved at fremme 
interoperabiliteten af e-recepter

a) foranstaltninger, der gør det muligt for 
en farmaceut eller anden 
sundhedsprofessionel at kontrollere, om 
recepten er ægte, og om den i en anden 
medlemsstat er udstedt af en autoriseret 
person, ved at udvikle en fællesskabsmodel 
for recepter og ved at fremme 
interoperabiliteten af e-recepter. 
Databeskyttelsesforanstaltninger tages i 
betragtning og indføres i den indledende 
fase af denne udviklingsproces.

Begrundelse

Som anbefalet i udtalelsen fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er dette 
vigtigt for at sikre et højt databeskyttelsesniveau.

Ændringsforslag 67

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) foranstaltninger til fremme af 
kontakten mellem den, der udskriver 
recepten, og den, der udleverer 
lægemidlet, med henblik på at få afklaret 
tvivlsspørgsmål om ordinationen;

Begrundelse

En EU-ordning til anerkendelse af recepter bør tillade direkte kontakt mellem læger og 
farmaceuter. Denne direkte kontakt er en væsentlig forudsætning for løsningen af de 
usikkerheder, der er forbundet med behandling med lægemidler, og er allerede gældende 
praksis i medlemsstaterne.

Ændringsforslag 68

Adlib Express Watermark



PE 418.168v02-00 46/54 AD\773861DA.doc

DA

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Artikel 14 gælder også for recepter på 
levering af medicinsk udstyr, som er 
godkendt i overensstemmelse med den 
pågældende medlemsstats lovgivning.

Ændringsforslag 69

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – indledning og litra a indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen vedtager: Kommissionen foreslår:
a) en liste over specifikke kriterier og 
betingelser, som de europæiske netværk af 
referencecentre skal opfylde, herunder 
betingelser og kriterier vedrørende 
sundhedstjenesteydere, der ønsker at blive 
medlemmer af de europæiske netværk af
referencecentre, særlig med henblik på at 
sikre, at de europæiske netværk af 
referencecentre:

a) en liste over specifikke kriterier og 
betingelser, som de europæiske netværk af 
referencecentre skal opfylde, herunder en 
liste over de mere sjældne 
sygdomsområder, som der bør tages 
hensyn til, og betingelser og kriterier 
vedrørende sundhedstjenesteydere, der 
ønsker at blive medlemmer af de 
europæiske netværk af referencecentre, 
særlig med henblik på at sikre, at de 
europæiske netværk af referencecentre:

Begrundelse

Som anført i begrundelsen til Kommissionens forslag (punkt 8.3) er hovedformålet med det 
europæiske netværk af referencecentre at "der leveres omkostningseffektive sundhedsydelser 
af høj kvalitet til patienter, hvis tilstand kræver en særlig koncentration af ressourcer eller 
ekspertise" Dette bør afspejles i den pågældende artikel i direktivet.

Ændringsforslag 70

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 3 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) foranstaltninger til sikring af, at de 
europæiske netværk af referencecentre er 
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prismæssigt overkommelige og har en 
fordelagtig geografisk beliggenhed.

Begrundelse

Hvis leveringen af visse specialiserede behandlinger skal organiseres på EU-niveau, kræves 
der garantier for, at de forbliver tilgængelige.

Ændringsforslag 71

Forslag til direktiv
Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16a
Telemedicin

Sundhedsprofessionelle, der leverer 
telemedicinske sundhedsydelser i EU, 
registreres hos sundhedsmyndighederne i 
den medlemsstat, hvorfra den 
telemedicinske behandling leveres.

Begrundelse

Sundhedsmyndighederne i EU's medlemsstater skal regulere alle læger, som leverer 
sundhedstjenester til patienter i deres medlemsstater, uanset hvor den sundhedsprofessionelle 
tilbyder denne behandling.

Ændringsforslag 72

Forslag til direktiv
Artikel 17 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Samarbejde om forvaltning af ny
sundhedsteknologi

Samarbejde om forvaltning af 
sundhedsteknologi

Begrundelse

Det foreslåede netværk skal fungere i overensstemmelse med principperne for gode 
styreformer, som fastlagt i Kommissionens hvidbog om nye styreformer (2001), navnlig i 
forhold til åbenhed, ansvarlighed, effektivitet og sammenhæng. Samarbejdet om 
sundhedsteknologivurderinger bør fremme gennemskuelige, objektive, åbne og rettidige 
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procedurer. Kommissionen bør derfor kun lade sundhedsteknologivurderingsmyndigheder, 
som kan leve op til disse standarder, deltage. Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng 
med et ændringsforslag til punkt 43.

Ændringsforslag 73

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen skal i samråd med 
Europa-Parlamentet etablere en 
operationel ramme for netværket, som 
skal baseres på principperne for gode 
styreformer, herunder gennemsigtighed, 
objektivitet, retfærdighed foruden en bred 
og fuldstændig deltagelse af interessenter 
fra alle relevante samfundsmæssige 
grupper, heriblandt sundhedspersonale, 
patienter, forskere og industrien.

Begrundelse

Det foreslåede netværk skal fungere i overensstemmelse med principperne for gode 
styreformer, som fastlagt i Kommissionens hvidbog om nye styreformer (2001), navnlig i 
forhold til åbenhed, ansvarlighed, effektivitet og sammenhæng. Samarbejdet om 
sundhedsteknologivurderingerne bør fremme gennemsigtige, objektive, rummelige og aktuelle 
procedurer. Kommissionen bør derfor kun lade de sundhedsteknologivurderingsmyndigheder, 
som kan leve op til disse standarder, deltage. Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng 
med et ændringsforslag til punkt 43.

Ændringsforslag 74

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 – litra a a, a b og a c (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) at finde en bæredygtig balance 
mellem målsætningerne for adgang til 
lægemidler, belønning for forskning og 
forvaltning af sundhedsbudgetter;
ab) at udvikle gennemsigtige, objektive, 
rummelige og aktuelle procedurer og 
metoder, som kan afbalancere alle 
målsætningerne;
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ac) at sikre fuld deltagelse af alle 
relevante samfundsmæssige grupper, 
navnlig patienter, det lægevidenskabelig 
samfund, forskere og industrien;

Begrundelse

Det foreslåede netværk skal fungere i overensstemmelse med principperne for gode 
styreformer, som fastlagt i Kommissionens hvidbog om nye styreformer (2001), navnlig i 
forhold til åbenhed, ansvarlighed, effektivitet og sammenhæng. Samarbejdet om 
sundhedsteknologivurderingerne bør fremme gennemsigtige, objektive, rummelige og aktuelle 
procedurer. Kommissionen bør derfor kun lade de sundhedsteknologivurderingsmyndigheder, 
som kan leve op til disse standarder, deltage. Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng 
med et ændringsforslag til punkt 43.

Ændringsforslag 75

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at fremme levering af objektive, 
pålidelige, aktuelle, gennemsigtige og 
formidlelige oplysninger om effektiviteten 
på kort og længere sigt af 
sundhedsteknologier og at muliggøre en 
effektiv udveksling af disse oplysninger 
mellem de nationale myndigheder eller 
organer.

b) at fremme levering af objektive, 
pålidelige, aktuelle, gennemsigtige og 
formidlelige oplysninger om effektiviteten 
på kort og længere sigt af 
sundhedsteknologier og deres mulige 
bivirkninger og indvirkninger på 
samfundet og at muliggøre en effektiv 
udveksling af disse oplysninger mellem de 
nationale myndigheder eller organer.

Begrundelse

Denne artikel indeholder bestemmelser om samarbejde mellem de organer, som er ansvarlige 
for vurderinger af teknologifølgevirkningerne i sundhedssektoren. Disse organer er i 
besiddelse af oplysninger om ikke kun teknologiernes effektivitet, men også om de mulige 
bivirkninger og de ændringer, de kan medføre i samfundet. Derfor bør der foregå en 
udveksling af oplysninger om disse emner.

Ændringsforslag 76
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Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne udpeger de 
myndigheder eller organer, der deltager i 
netværket som omhandlet i stk. 1, og 
meddeler Kommissionen disse 
myndigheders eller organers navne og 
kontaktoplysninger.

3. Medlemsstaterne udpeger de 
myndigheder eller organer, der deltager i 
netværket som omhandlet i stk. 1. 
Kommissionen bør kun lade de 
myndigheder, der kan leve op til 
principperne for gode styreformer, deltage 
i netværket.

Begrundelse

Det foreslåede netværk skal fungere i overensstemmelse med principperne for gode 
styreformer, som fastlagt i Kommissionens hvidbog om nye styreformer (2001), navnlig i 
forhold til åbenhed, ansvarlighed, effektivitet og sammenhæng. Samarbejdet om 
sundhedsteknologivurderingerne bør fremme gennemsigtige, objektive, rummelige og aktuelle 
procedurer. Kommissionen bør derfor kun lade de sundhedsteknologivurderingsmyndigheder, 
som kan leve op til disse standarder, deltage. Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng 
med et ændringsforslag til punkt 43.

Ændringsforslag 77

Forslag til direktiv
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager efter 
proceduren i artikel 19, stk. 2, de 
nødvendige foranstaltninger til etablering 
og forvaltning af dette netværk og til 
fastlæggelse af arten og typen af data, der 
skal udveksles.

4. Kommissionen vedtager efter 
proceduren i artikel 19, stk. 2, de 
nødvendige foranstaltninger til etablering 
og forvaltning af dette netværk i 
overensstemmelse med ovenstående 
målsætninger og til fastlæggelse af arten 
og typen af data, der skal udveksles.

Begrundelse

Det foreslåede netværk skal fungere i overensstemmelse med principperne for gode 
styreformer, som fastlagt i Kommissionens hvidbog om nye styreformer (2001), navnlig i 
forhold til åbenhed, ansvarlighed, effektivitet og sammenhæng. Samarbejdet om 
sundhedsteknologivurderingerne bør fremme gennemsigtige, objektive, rummelige og 
rettidige procedurer. Kommissionen bør derfor kun lade de 
sundhedsteknologivurderingsmyndigheder, som kan leve op til disse standarder, deltage.
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Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med et ændringsforslag til punkt 43.

Ændringsforslag 78

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne indsamler statistiske og 
andre supplerende data til 
overvågningsformål om 
grænseoverskridende sundhedsydelser, om 
de udførte ydelser, sundhedstjenesteyderne 
og patienterne, udgifterne og resultaterne. 
De indsamler sådanne data som led i deres 
generelle system til indsamling af 
sundhedsdata i overensstemmelse med 
deres nationale lovgivning og 
fællesskabslovgivningen om udarbejdelse 
af statistikker og om beskyttelse af 
persondata.

1. Medlemsstaterne indsamler statistiske 
data til overvågningsformål om 
grænseoverskridende sundhedsydelser, om 
de udførte ydelser, sundhedstjenesteyderne 
og patienterne, udgifterne og resultaterne. 
De indsamler sådanne data som led i deres 
generelle system til indsamling af 
sundhedsdata i overensstemmelse med 
deres nationale lovgivning og 
fællesskabslovgivningen om udarbejdelse 
af statistikker og om beskyttelse af 
persondata og navnlig artikel 8, stk. 4, i 
direktiv 96/46/EF.

Begrundelse

I artikel 8, stk. 4, i direktiv 95/46 fastlægges specifikke krav for efterfølgende brug af 
sundhedsdata.

Ændringsforslag 79

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne indsender de i stk. 1 
omhandlede data til Kommissionen mindst 
en gang om året, undtagen de data, der 
allerede indsamles i henhold til direktiv 
2005/36/EF.

2. Medlemsstaterne indsender om 
nødvendigt de i stk. 1 omhandlede data til 
Kommissionen, undtagen de data, der 
allerede indsamles i henhold til direktiv 
2005/36/EF. Forinden skal det nøje 
vurderes, hvorvidt disse overførsler er 
nødvendige for de legitime formål.

Begrundelse

Indsendelsen af data til Kommissionen skal bero på en nødvendighedsvurdering frem for at 
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foregå pr. definition hvert år.

Ændringsforslag 80

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 
1999/468/EF, jf. dennes artikel 8. Fristen i 
artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF 
fastsættes til 3 måneder.

2. Når der henvises til dette stykke, 
anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 
1999/468/EF, jf. dennes artikel 8. Fristen i 
artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF 
fastsættes til 3 måneder. Hvis 
gennemførelsesforanstaltningerne angår 
behandling af persondata, skal Den 
Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse høres.

Begrundelse

Som anbefalet i udtalelsen fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse er det 
vigtigt, at Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse høres angående disse 
spørgsmål.

Ændringsforslag 81

Forslag til direktiv
Artikel 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen udarbejder inden fem år 
efter den i artikel 22, stk. 1, nævnte dato en 
rapport om gennemførelsen af dette 
direktiv og forelægger den for Europa-
Parlamentet og Rådet.

Kommissionen udarbejder inden fem år 
efter den i artikel 22, stk. 1, nævnte dato en 
rapport om gennemførelsen af dette 
direktiv og forelægger den for Europa-
Parlamentet og Rådet. I rapporten lægges 
særlig vægt på følgerne af anvendelsen af 
dette direktiv for mobiliteten blandt 
patienterne og alle aktører i 
medlemsstaternes sundhedssystemer. 
Kommissionen fremsætter om nødvendigt 
forslag til lovændringer i rapporten.

Med henblik herpå, og uden at det berører 
artikel 22, meddeler medlemsstaterne 
Kommissionen enhver foranstaltning, de 

Med henblik herpå, og uden at det berører 
artikel 22, meddeler medlemsstaterne 
Kommissionen enhver foranstaltning, de 

Adlib Express Watermark



AD\773861DA.doc 53/54 PE 418.168v02-00

DA

har truffet, ændret eller opretholdt med 
henblik på gennemførelse af procedurerne 
i artikel 8 og 9.

anvender til gennemførelse direktivet.

Begrundelse

Der bør peges specifikt på en række aspekter, som bør indgå i evalueringsrapporten, der 
desuden bør fremlægges efter tre år.
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