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KORTFATTAD MOTIVERING

Vårdtjänster omfattas inte av tjänstedirektivet eftersom de anses vara av allmänt intresse och 
bör omfattas av en särskild lagstiftning som till fullo respekterar principerna om lika tillgång, 
allmängiltighet, kvalitet, säkerhet och solidaritet.

Man kan inte anse att hälsa är en produkt, vilken som helst, på den inre marknaden eftersom 
vårdtjänsterna starkt bidrar till den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i 
EU.

Ett direktiv om patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård bör alltså inte 
vara ett verktyg för att främja en slags vårdturism som, om den skulle sprida sig, skulle kunna 
skapa faktiska skillnader i tillgång till vård vilket skulle leda till ett vårdsystem med två olika 
hastigheter vilket de mest informerade och rikaste patienterna skulle dra nytta av.

EU kan icke desto mindre bidra med ett viktigt mervärde i frågan om patienters rörlighet i 
enlighet med fördragen som garanterar de grundläggande rättigheterna till rörlighet och med 
beaktande av subsidiaritetsprincipen enligt vilken varje medlemsstat är behörig att organisera, 
styra och finansiera sitt vård- och socialskyddssystem. Vårdsystemens komplexitet, skillnader 
och specifika karaktär förutsätter ett optimalt samarbete mellan staterna inom forskning, 
medicinska och administrativa uppgifter samt en fördjupad diskussion om hur man kan finna 
en koppling mellan dessa specifika karaktärer så att rättssäkerhet kan garanteras, både för 
patienter och yrkesverksamma inom vården.

Men kommissionens förslag löser endast en liten del av denna ekvation eftersom det bara 
kodifierar EG-domstolens domar. Dessa domar är faktiskt resultatet av att man upptäckt ett 
juridiskt tomrum!

Vare sig det handlar om att definiera nyckelbegrepp (sjukhusvård och vård utanför sjukhus, 
vårdtjänster, skälig väntetid, skada...), närmare uppgifter om sammankopplingen mellan 
direktivet och de befintliga förordningarna (1408/71 och 883/2004), hänsynen till vårdens 
varaktighet och ansvaret vid eventuella komplikationer efter operation eller det ömsesidiga 
erkännandet av recept är texten helt otillräcklig och leder snarare till att öka den rättsliga 
osäkerheten än till att avskaffa den.

Det är viktigt att förklara bestämmelserna för prissättning och ersättning och de villkor som 
styr systemet för medlemsstaternas begäran om ett förhandstillstånd så att ersättning 
garanteras och orättvisa mellan patienter inte uppstår.

Förhandstillstånden bör inte ses som ett hinder för rörligheten, utan snarare som en möjlighet 
för patienter att få mer information och rådgivning när de söker en så lämplig ersättning som 
möjligt, med beaktande av principen om icke diskriminering.

Dessutom säkerställer förhandstillstånden att de offentliga vårdtjänsterna bevarar viktiga 
funktioner som till exempel den sociala och territoriella sammanhållningen och 
upprätthållandet av den ekonomiska balansen i de offentliga socialförsäkringssystemen som 
är garanter för en verkligt solidariskt vårdpolitik.

För vård som inte omfattas av tillstånd kontrolleras att patienten har fått all den information 
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som behövs före avresan med hjälp av en förhandsanmälan.

Med tanke på att befolkningen blir allt äldre, vilket gör det svårt att skilja på vad som är 
sjukvård och socialvård, är det viktigt att tänka på ett koncept med långtidsvård eftersom 
många medlemsstater berörs av dessa problem.

Kopplingen mellan patienters rörlighet och problematiken med yrkesverksamma inom vården 
är helt nödvändig eftersom sambandet mellan de två delarna är så starkt. På så vis kan man å 
ena sidan säkerställa vårdens kvalitet och säkerhet och å andra sidan se till att demografin 
med avseende på vårdtjänster inte rubbas i vissa medlemsstater. Att inte samtidigt diskutera 
situationen för de yrkesverksamma, deras utbildning och ett ömsesidigt erkännande av deras 
kvalifikationer är till nackdel för patienterna själva och alltså är direktivet från 2005 om 
erkännande av yrkeskvalifikationer dåligt lämpat för vårdsektorn.

Befolkningens hälsa är nyckeln till ekonomisk utveckling. Att göra det möjligt för 
befolkningen att få bättre information och vård utan att man främjar vare sig konsumtion eller 
vårdturism i en vision som är mer solidarisk och rättvis avseende patienträttigheter, utan 
djupare sociala och territoriella klyftor, att garantera både patienter och yrkesverksamma 
inom vården en viss rättssäkerhet, bevara våra socialförsäkringssystem samt optimera och 
samtidigt sprida forskningsresultat; allt detta är utmaningar för EU på ett mycket viktigt 
område av den europeiska samhällsmodellen för att få alla medborgare att se Europa som en 
lösning och inte ett problem i vardagen.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för miljö, 
folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i 
sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Detta direktiv står i överensstämmelse 
med de grundläggande rättigheter och 
allmänna rättsliga principer som bland 
annat fastställs i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna. 
I artikel 35 i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna erkänns 
ätten till tillgång till hälsovård och 
medicinsk vård på de villkor som fastställs 
i nationell lagstiftning och praxis är 
grundläggande rättigheter. Detta direktiv 
måste i synnerhet genomföras och 
tillämpas med vederbörlig respekt för 

(3) Detta direktiv står i överensstämmelse 
med de grundläggande rättigheter och 
allmänna rättsliga principer som bland 
annat fastställs i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna. 
I artikel 35 i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna erkänns 
ätten till tillgång till hälsovård och 
medicinsk vård på de villkor som fastställs 
i nationell lagstiftning och praxis är 
grundläggande rättigheter. Detta direktiv 
måste i synnerhet genomföras och 
tillämpas med vederbörlig respekt för 
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rätten till privat- och familjeliv, skydd av 
personuppgifter, likhet inför lagen och 
principen om icke-diskriminering och 
rätten till ett effektivt rättsmedel och en 
opartisk domstol, i enlighet med de 
allmänna rättsprinciperna i artiklarna 7, 8, 
20, 21 och 47 i stadgan.

rätten till privat- och familjeliv, skydd av 
personuppgifter, likhet inför lagen och 
principen om icke-diskriminering,
medlemsstaternas grundläggande etiska 
val och rätten till ett effektivt rättsmedel 
och en opartisk domstol, i enlighet med de 
allmänna rättsprinciperna i artiklarna 7, 8, 
20, 21 och 47 i stadgan.

Motivering

Man har uttryckt oro över att etiskt kontroversiella ”vårdtjänster’ som dödshjälp, DNA-tester 
eller provrörsbefruktning kanske måste finansieras av medlemsstaterna även om den 
relevanta tjänsten inte är tillåten eller åtminstone inte finansieras i den relevanta 
medlemsstaten. Beträffande tjänster som är uppenbart olagliga, som dödshjälp, bör det inte 
finnas några tvivel, men det kan vara förtjänstfullt att klargöra frågan. På övriga områden 
som DNA-tester är situationen mer komplicerad eftersom de inte är förbjudna i någon 
medlemsstat men villkoren är tämligen olika (till exempel skyldighet att ge rådgivning före 
testerna).

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Detta direktiv respekterar och 
påverkar inte medlemsstaternas frihet att 
bestämma vilken typ av hälso- och 
sjukvård de anser lämplig. 
Bestämmelserna i detta direktiv får inte 
tolkas på ett sådant sätt att de undergräver 
medlemsstaternas grundläggande etiska 
val, särskilt när det gäller skyddet av varje 
människas rätt till liv.

Motivering

Man har uttryckt oro över att etiskt kontroversiella ”vårdtjänster’ som dödshjälp, DNA-tester 
eller provrörsbefruktning kanske måste finansieras av medlemsstaterna även om den 
relevanta tjänsten inte är tillåten eller åtminstone inte finansieras i den relevanta 
medlemsstaten. Beträffande tjänster som är uppenbart olagliga, som dödshjälp, bör det inte 
finnas några tvivel, men det kan vara förtjänstfullt att klargöra frågan. På övriga områden 
som DNA-tester är situationen mer komplicerad eftersom de inte är förbjudna i någon 
medlemsstat men villkoren är tämligen olika (till exempel skyldighet att ge rådgivning före 
testerna).
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Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5b) Enligt EG- domstolens rättspraxis 
har patienter och vårdgivare rätt att bege 
sig till vilken medlemsstat som helst för att 
få respektive ge hälso- och sjukvård. 
Därför är det av yttersta vikt att hindren 
för patienternas gränsöverskridande 
rörlighet och för det gränsöverskridande 
tillhandahållandet av hälso- och 
sjukvårdstjänster blir så få som möjligt 
inom Europeiska unionen.

Motivering

Gemenskapens normer för den inre marknaden bör alltid komma först. Trots att hälso- och 
sjukvården sorterar under medlemsstaternas behörighet är dock rörligheten för patienter och 
hälso- och sjukvårdspersonal en gränsöverskridande fråga och därför måste Europeiska 
unionen vara aktiv här. Samtidigt bör det finnas så få begränsningar som möjligt för 
rörligheten för patienter och personer inom vården, för att den fria rörligheten för personer 
inom Europeiska unionen ska kunna garanteras.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

I lagstiftning som handlar om tillämpningen av patienträttigheter i gränsöverskridande hälso-
och sjukvård bör man tydligt erkänna fördelarna under vissa omständigheter med 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Detta gäller särskilt sällsynta sjukdomar där det 
kanske inte finns tillgång till kvalitetsbehandling i en viss medlemsstat.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

– En situation där patienten fysiskt beger 
sig till en vårdgivare i en annan 
medlemsstat än den i vilken patienten är 
försäkrad, för att där få hälso- och 
sjukvårdstjänster; det är detta som kallas 
patientrörlighet.

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

– En situation där hälso- och 
sjukvårdstjänsten, virtuellt eller på annat 
sätt, färdas över gränserna: patienten 
beger sig inte fysiskt till en annan 
medlemsstat men får ändå hälso- och 
sjukvårdstjänster från en annan 
medlemsstat än den där han eller hon är 
socialförsäkrad, exempelvis telekirurgi, 
medicinsk rådgivning, utskrivning av 
läkemedelsrecept och laboratorietjänster på 
distans; det är detta som kallas 
telemedicin.

– Etablering av vårdgivaren (dvs. en 
vårdgivare etablerar sig i en annan 
medlemsstat).

– Etablering av vårdgivaren (dvs. en 
vårdgivare etablerar sig i en annan 
medlemsstat).

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

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

– Köp av hälso- och sjukvårdsprodukter, 
exempelvis medicinsk utrustning och 
läkemedel, i en annan medlemsstat än den 
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där patienten är försäkrad; detta kan, 
men behöver inte, innebära att patienten 
fysiskt beger sig till den berörda 
medlemsstaten.

Motivering

Den första delen av ändringsförslaget syftar till en bättre formulering. Den andra delen 
handlar om köp av hälso- och sjukvårdsprodukter, som behandlats bland annat i domen i 
målet Decker och som förtjänar att tas upp i ett direktiv som syftar till att kodifiera domarna i 
målen Kohll och Decker.

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Som medlemsstaterna erkänt i rådets 
slutsatser om gemensamma värderingar 
och principer i Europeiska unionens hälso-
och sjukvårdssystem finns det ett antal 
principer som används inom hälso- och 
sjukvården i hela EU. Dessa principer 
gäller kvalitet, säkerhet, vård som vilar på 
vetenskaplig grund och etik, 
patientdeltagande, prövning, den 
grundläggande rätten till personlig 
integritet vid behandling av 
personuppgifter och konfidentialitet. 
Patienter, hälso- och sjukvårdspersonal och 
de myndigheter som ansvar för hälso- och 
sjukvårdsmyndigheterna måste kunna ha 
tilltro till att dessa gemensamma principer 
respekteras och att det finns strukturer som 
gör det möjligt att tillämpa dem i hela 
Europeiska unionen. Det bör därför vara 
myndigheterna i den medlemsstat där 
vården ges som ska se till att principerna 
tillämpas. Detta är nödvändigt för att 
patienterna ska få förtroende för 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård, 
som i sig behövs för att uppnå 
patientrörlighet och fri rörlighet för hälso-
och sjukvårdstjänster på den inre 
marknaden och en hög hälsoskyddsnivå.

(11) Som medlemsstaterna erkänt i rådets 
slutsatser om gemensamma värderingar 
och principer i Europeiska unionens hälso-
och sjukvårdssystem finns det ett antal 
principer som används inom hälso- och 
sjukvården i hela EU. Dessa principer 
gäller kvalitet, säkerhet, vård som vilar på 
vetenskaplig grund och etik, 
patientdeltagande, prövning, den 
grundläggande rätten till personlig 
integritet vid behandling av 
personuppgifter och konfidentialitet. 
Patienter, hälso- och sjukvårdspersonal och 
de myndigheter som ansvar för hälso- och 
sjukvårdsmyndigheterna måste kunna ha 
tilltro till att dessa gemensamma principer 
respekteras och att det finns strukturer som 
gör det möjligt att tillämpa dem i hela 
Europeiska unionen. Det bör därför vara 
myndigheterna i den medlemsstat där 
vården ges som ska se till att principerna 
tillämpas. Detta är nödvändigt för att 
patienterna ska få förtroende för 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård, 
som i sig behövs för att uppnå
patientrörlighet och fri rörlighet för hälso-
och sjukvårdstjänster på den inre 
marknaden och en hög hälsoskyddsnivå. 
Trots dessa gemensamma värderingar får 
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medlemsstaterna ändå fatta olika beslut 
på etiska grunder när det gäller vissa 
behandlingars tillgänglighet och de 
konkreta villkoren för tillgång. Detta 
direktiv får inte påverka den etiska 
mångfalden. Det får inte tvinga 
medlemsstater att göra behandlingar och 
tjänster tillgängliga inom sina gränser 
eller ersätta kostnader för behandlingar 
(som tillhandahållits i en annan 
medlemsstat) som inte är tillåtna enligt 
nationella lagar, bestämmelser och 
uppförandekoder för hälso- och 
sjukvårdspersonal.

Motivering

Man har uttryckt oro över att etiskt kontroversiella ”vårdtjänster’ som dödshjälp, DNA-tester 
eller provrörsbefruktning kanske måste finansieras av medlemsstaterna även om den 
relevanta tjänsten inte är tillåten eller åtminstone inte finansieras i den relevanta 
medlemsstaten. Beträffande tjänster som är uppenbart olagliga, som dödshjälp, bör det inte 
finnas några tvivel, men det kan vara förtjänstfullt att klargöra frågan. På övriga områden 
som DNA-tester är situationen mer komplicerad eftersom de inte är förbjudna i någon 
medlemsstat men villkoren är tämligen olika, till exempel skyldighet att ge rådgivning före 
testerna i en medlemsstat och inte i en annan.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) Rätten till ersättning av kostnader för 
vård i en annan medlemsstat från det 
lagstadgade socialförsäkringssystemet för 
patienter i deras egenskap av försäkrade 
personer har erkänts av domstolen i flera 
domar. Domstolen har förklarat att 
bestämmelserna i fördraget om friheten att 
tillhandahålla tjänster innefattar friheten 
för mottagare av hälso- och sjukvård, t.ex. 
personer som behöver sjukvård, att åka
till en annan medlemsstat för att där få 
sådan vård. Samma sak gäller mottagare 
av hälso- och sjukvård som söker vård i en 
annan medlemsstat på andra sätt, till 
exempel genom e-hälsotjänster. 

(18) Rätten till ersättning av kostnader för 
vård i en annan medlemsstat eller för köp 
av hälso- och sjukvårdsprodukter från det 
lagstadgade socialförsäkringssystemet för 
patienter i deras egenskap av försäkrade 
personer har erkänts av domstolen i flera 
domar. Domstolen har förklarat att 
bestämmelserna i fördraget om friheten för
tjänster och varor innefattar friheten för 
patienter att medvetet få hälso- och 
sjukvård och medvetet köpa hälso- och 
sjukvårdsprodukter i en annan 
medlemsstat. Samma sak gäller mottagare 
av hälso- och sjukvård som söker 
vårdtjänster via telemedicin från en annan 
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Gemenskapsrätten inskränker inte 
medlemsstaternas befogenhet att själva 
organisera sin hälso- och sjukvård och sina 
sociala trygghetssystem, men när de utövar 
denna befogenhet måste medlemsstaterna 
följa gemenskapsrätten, särskilt 
bestämmelserna i fördraget om rätten att 
fritt tillhandahålla tjänster. Enligt dessa 
bestämmelser får medlemsstaterna inte 
införa eller behålla oberättigade 
begränsningar av friheten att 
tillhandahålla hälso- och 
sjukvårdstjänster.

medlemsstat än den där de är 
socialförsäkrade. Gemenskapsrätten 
inskränker inte medlemsstaternas 
befogenhet att själva organisera sin hälso-
och sjukvård och sina sociala 
trygghetssystem, men när de utövar denna 
befogenhet måste medlemsstaterna följa 
gemenskapsrätten, särskilt bestämmelserna 
i fördraget om rätten att fritt tillhandahålla 
tjänster och varor. Enligt dessa 
bestämmelser får medlemsstaterna inte 
införa eller behålla oberättigade 
begränsningar av dessa friheter.

Motivering

Detta skäl handlar inte bara om tjänster utan även om köp av varor inom ramen för 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Skälet får dessutom en bättre formulering.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

kostnaderna för vård ska ersättas enligt de 
taxor som gäller i den behandlande 
medlemsstaten om detta är mer fördelaktigt 
för patienten. Detta kan särskilt gälla vård 
via de europeiska referensnätverk som ska 
inrättas enligt artikel 15 detta direktiv.

Motivering

Direktivet handlar inte bara om tjänster utan även om köp av varor inom ramen för 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Skälet får dessutom en bättre formulering.

Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Patienterna bör i alla händelser inte få 
någon ekonomisk fördel av att vården ges i 
en annan medlemsstat och därför bör 
endast de faktiska kostnaderna för 
mottagen vård ersättas.

(24) Patienterna bör i alla händelser inte få 
någon fördel av att vården ges eller hälso-
och sjukvårdsprodukter köps i en annan 
medlemsstat. Därför bör endast de faktiska 
uppkomna kostnaderna ersättas.

Motivering

Direktivet handlar inte bara om tjänster utan även om köp av varor inom ramen för 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Skälet får dessutom en bättre formulering.

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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



PE 418.168v02-00 12/52 AD\773861SV.doc

SV

hälso- och sjukvårdsprodukter som köpts i 
en annan medlemsstat i enlighet med sina 
bestämmelser.

Motivering

Direktivet handlar inte bara om tjänster utan även om köp av varor inom ramen för 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Skälet får dessutom en bättre formulering.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Av hänsyn till rättssäkerheten och om de praktiska konsekvenserna för försörjningen med 
läkemedel bör man inte avvika från principen i artikel 6 i direktiv 2001/83/EG om att bara 
sådana läkemedel som är tillåtna i ifrågavarande medlemsstat ska få saluföras.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) All vård som inte betraktas som 
sjukhusvård enligt detta direktiv bör ses 
som vård utanför sjukhus. Med hänsyn till 
domstolens rättspraxis när det gäller fri 
rörlighet för tjänster bör det inte införas 
något krav på förhandstillstånd för att få 
ekonomisk ersättning från det lagstadgade 

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

något krav på förhandstillstånd för att få 
ekonomisk ersättning från det lagstadgade 
socialförsäkringssystemet i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad för 
vård utanför sjukhus i en annan 
medlemsstat. Att utveckla ett system för 
förhandsanmälan för vård utanför 
sjukhus borde göra det möjligt att 
säkerställa att patienten fått all nödvändig 
information före avresa. Ett sådant system 
skulle dock inte ifrågasätta principen om 
automatiska tillstånd för vård utanför 
sjukhus.

Motivering

Man bör kunna utveckla ett system med förhandsanmälan parallellt med det system med 
förhandstillstånd som de medlemsstater där patienterna är försäkrade kan upprätta. Den 
medlemsstat där patienten är försäkrad kan inte vägra ersättning inom ramen för detta 
förfarande vars syfte helt enkelt är att säkerställa att patienten verkligen mottagit all 
nödvändig information före avresan.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32a) Ett förhandstillstånd bör kunna 
avslås endast inom ramen för ett rättvist 
och öppet förfarande. De bestämmelser 
som medlemsstaterna fastställer för att 
lämna in en ansökan om tillstånd samt 
eventuella skäl till avslag bör meddelas i 
förväg. Avslagen bör begränsas till det 
som är nödvändigt och stå i proportion till 
de målsättningar som styr upprättandet av 
ett system för förhandstillstånd.
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Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) Medlemsstaterna beslutar själva hur 
många nationella kontaktpunkter de ska ha 
och hur dessa ska utformas. De nationella 
kontaktpunkterna kan också inlemmas i 
eller bygga vidare på verksamheten vid 
befintliga informationscentrum, förutsatt 
att man tydligt anger att de också fungerar 
som nationell kontaktpunkt för 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård. 
De nationella kontaktpunkterna bör ha 
lämpliga resurser för att kunna informera 
om de viktigaste aspekterna av 
gränsöverskridande vård och vid behov 
hjälpa patienterna rent praktiskt. 
Kommissionen bör bidra till samarbetet 
med medlemsstaterna i fråga om de 
nationella kontaktpunkterna för 
gränsöverskridande vård, bl.a. genom att 
göra relevant information tillgänglig på 
gemenskapsnivå, t.ex. via EU:s 
hälsoportal. Även om det finns nationella 
kontaktpunkter kan medlemsstaterna 
inrätta andra därmed förbundna 
kontaktpunkter på regional eller lokal nivå 
för att avspegla hur deras specifika hälso-
och sjukvårdssystem är organiserat.

(36) Medlemsstaterna beslutar själva hur 
många nationella kontaktpunkter de ska ha 
och hur dessa ska utformas. De nationella 
kontaktpunkterna kan också inlemmas i 
eller bygga vidare på verksamheten vid 
befintliga informationscentrum, förutsatt 
att man tydligt anger att de också fungerar 
som nationell kontaktpunkt för 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård. 
De nationella kontaktpunkterna bör ha 
lämpliga resurser för att kunna informera 
om de viktigaste aspekterna av 
gränsöverskridande vård och vid behov 
hjälpa patienterna rent praktiskt.
Kontaktpunkterna bör inte ge juridisk 
rådgivning i enskilda fall. Kommissionen 
bör bidra till samarbetet med 
medlemsstaterna i fråga om de nationella 
kontaktpunkterna för gränsöverskridande 
vård, bl.a. genom att göra relevant 
information tillgänglig på gemenskapsnivå, 
t.ex. via EU:s hälsoportal. Även om det 
finns nationella kontaktpunkter kan 
medlemsstaterna inrätta andra därmed 
förbundna kontaktpunkter på regional eller 
lokal nivå för att avspegla hur deras 
specifika hälso- och sjukvårdssystem är 
organiserat. Kontaktpunkterna behöver 
därför inte finnas bara hos 
förvaltningsmyndigheterna utan också 
hos behöriga yrkesorganisationer, som av 
medlemsstaterna anförtrotts denna 
uppgift.

Motivering

Om branschorganisationerna tas med i hälso- och sjukvårdsväsendet minskas risken för 
överlappande strukturer, med alla kostnader detta för med sig, eftersom organisationerna i 
fråga delvis redan i dag sköter de här informationsuppgifterna. På det här sättet får vi 
dessutom garantier för att sakkunskapen hos de berörda branschorganisationerna gynnar 
kontaktpunkternas arbete. Juridisk rådgivning i enskilda fall skulle överstiga 
kontaktpunkternas behörighet och som ett resultat därav aktualisera frågor om ansvaret.
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Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Skäl 38a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38a) Kommissionen bör stärka den 
ömsesidiga hjälpen mellan nationella 
organ för kvalitetskontroll, främja frivillig 
verksamhetscertifiering, kvalitetsintyg och 
samarbete mellan yrkesorganisationer 
och stödja utvecklingen av 
uppförandekoder för vårdgivare. 

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) Om läkemedel som godkänts i 
patientens medlemsstat enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/83/EG av den 
6 november 2001 om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel 
förskrivs i en annan medlemsstat för en 
enskild namngiven patient, bör ett sådant 
recept i princip bli medicinskt erkänt och 
kunna användas i patientens egen 
medlemsstat. Även om de 
lagstiftningsmässiga och administrativa 
hindren för ett sådant erkännande 
undanröjs kan det ändå krävas en korrekt 
överenskommelse med patientens 
behandlande läkare eller farmaceut i varje 
enskilt fall, om det är motiverat för att 
skydda folkhälsan och är nödvändigt och 
proportionellt i förhållande till syftet. 
Oavsett om det finns ett medicinskt
erkännande kan den medlemsstat där 
patienten är försäkrad besluta om att låta 
sådana läkemedel omfattas av de sociala 
förmånerna. Principen om erkännande kan 

(39) Om läkemedel som godkänts i 
patientens medlemsstat enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/83/EG av den 
6 november 2001 om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel 
förskrivs i en annan medlemsstat för en 
enskild namngiven patient, bör ett sådant 
recept i princip bli medicinskt erkänt och 
kunna fås ut på apotek i patientens egen 
medlemsstat. Även om de 
lagstiftningsmässiga och administrativa 
hindren för ett sådant erkännande 
undanröjs kan det ändå krävas en korrekt 
överenskommelse med patientens 
behandlande läkare eller farmaceut i varje 
enskilt fall, om det är motiverat för att 
skydda folkhälsan och är nödvändigt och 
proportionellt i förhållande till syftet. 
Oavsett om det finns ett erkännande och 
oavsett om nationella pris- och 
betalningsregler gäller kan den 
medlemsstat där patienten är försäkrad 
besluta om att låta sådana läkemedel 
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lättare tillämpas om det vidtas åtgärder 
som är nödvändiga för att skydda 
patientens säkerhet och förhindra att 
läkemedel missbrukas eller förväxlas.

omfattas av de sociala förmånerna. 
Principen om erkännande kan lättare 
tillämpas om det vidtas åtgärder som är 
nödvändiga för att skydda patientens 
säkerhet och förhindra att läkemedel 
missbrukas eller förväxlas.

Motivering

Vid ett erkännande av recept handlar det inte om ett medicinskt erkännande, utan om att man 
ska kunna få ut de receptbelagda läkemedlen på apotek.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Skäl 39a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39a) Kommissionen bör utarbeta en 
genomförbarhetsstudie om ett gemensamt 
EU-system för riktlinjer om hälso- och 
sjukvårdens kvalitet. 

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) De europeiska referensnätverken 
inrättas och utvecklas med syftet att på 
europeisk nivå ge lika tillgång till 
gemensam expertis på hög nivå inom ett 
visst medicinskt område, för såväl alla 
patienter som för hälso- och 
sjukvårdspersonalen. Den tekniska 
utvecklingen av gränsöverskridande 
hälso- och sjukvård med hjälp av 
IKT-teknik kan skapa oklarhet när det 
gäller medlemsstaternas tillsynsansvar och 
därmed hindra den fria rörligheten för 
hälso- och sjukvårdstjänster och eventuellt 
medföra ytterligare hälsorisker när tjänster 
tillhandahålls på detta sätt. 

(40) De europeiska referensnätverken 
inrättas och utvecklas med syftet att på 
europeisk nivå ge lika tillgång till 
gemensam expertis på hög nivå inom ett 
visst medicinskt område, för såväl alla 
patienter som för hälso- och 
sjukvårdspersonalen. Den tekniska 
utvecklingen av gränsöverskridande 
hälso- och sjukvård med hjälp av 
IKT-teknik kan skapa oklarhet när det 
gäller medlemsstaternas tillsynsansvar och 
därmed hindra den fria rörligheten för 
hälso- och sjukvårdstjänster och eventuellt 
medföra ytterligare hälsorisker när tjänster 
tillhandahålls på detta sätt. Betydelsefulla 
synergieffekter kan uppnås genom att 
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kombinera den institutionella ramen för 
referensnätverk med centrala 
kontaktpunkter inom medlemsstaterna, i 
enlighet med skäl 34.

Motivering

Det är en dubbel vinst för patienter genom att samordningen av infrastrukturen för både 
kontaktpunkterna för gränsöverskridande hälso- och sjukvård och referensnätverken 
kombineras inom en enda institution i varje medlemsstat.

Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Dessutom bör samarbetet baseras på 
sunda principer om god förvaltning om 
insyn, öppenhet, delaktighet, objektivitet 
och rättvisa förfaranden som ser till 
patienternas behov, preferenser och 
förväntningar. Kommissionen bör se till 
att endast de organ inom utvärdering av 
medicinska metoder som följer dessa 
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principer kan ansluta sig till nätverket.

Motivering

Hälsosystemen och processen med bedömning av hälsoteknik bör vara öppna och 
inkluderande. Patienternas åsikter, erfarenheter och kunskap bör vägas in i 
bedömningsprocessen för att en bättre bedömning ska kunna göras av fördelar, kostnader och 
risker. Läkare, hälso- och sjukvårdspersonal, forskare och industrin bör också involveras. 
Berörda parters åsikter måste finnas representerade i beslutsfasen av bedömningen av 
hälsoteknik. Detta ändringsförslag hör ihop med ett ändringsförslag till artikel 17.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

I detta direktiv fastställs allmänna 
bestämmelser för EU-medborgarnas 
tillgång till en säker, högkvalitativ och 
effektiv hälso- och sjukvård på lika 
villkor; i direktivet inrättas även 
mekanismer för hälso- och 
sjukvårdssamarbete mellan 
medlemsstaterna, där hänsyn tas till den 
nationella behörigheten att organisera 
och tillhandahålla hälso- och sjukvård 
med syftet att förbättra tillgången till 
vårdsystemen i medlemsstaterna samt 
systemens kvalitet och effektivitet.
Direktivet syftar även till att öka 
rättssäkerheten för medborgarna 
beträffande återbetalning av sådana 
kostnader för hälso- och sjukvård som 
tillhandahållits i en annan medlemsstat.

Motivering

Detta förslag om patientrörlighet kan anses gynna en viss kategori medborgare (köpstarka, 
välinformerade och språkkunniga medborgare). Det rör sig dock om en minoritet av 
medborgarna. 

Förslaget till direktiv bör inte fokuseras enbart på patienternas rörlighet (som bara berör en 
minoritet), utan på att förbättra vårdens kvalitet och säkerhet samt på samarbetet mellan 
medlemsstaterna, vilket skulle gynna den stora allmänheten.
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Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Detta direktiv gäller hälso- och 
sjukvårdstjänster som tillhandahålls i en 
annan medlemsstat än den där patienten 
är bosatt eller försäkrad, oavsett hur de 
organiseras, tillhandahålls och finansieras 
och om de är offentliga eller privata. 

Syftet med detta direktiv är att öka 
tillgången till gränsöverskridande 
hälso- och sjukvård.

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om villkoren för tillstånd att resa till en 
annan medlemsstat för att få adekvat vård 
enligt artikel 22 i förordning (EEG) 
nr 1408/71 är uppfyllda, gäller 
bestämmelserna i den förordningen och 
artiklarna 6, 7, 8 och 9 i detta direktiv ska 
inte tillämpas. Men om en försäkrad person 
söker vård i en annan medlemsstat under 
andra omständigheter gäller artiklarna 6, 7, 
8 och 9 i detta direktiv och artikel 22 i 
förordning (EEG) nr 1408/71 ska inte 
tillämpas. När villkoren för 
förhandstillstånd i artikel 22.2 i förordning 
(EEG) nr 1408/71 uppfylls ska dock 
förhandstillstånd och förmåner beviljas 
enligt den förordningen. I så fall ska 
artiklarna 6, 7, 8 och 9 i detta direktiv inte 
tillämpas.

2. Om det är förenligt med EG-domstolens 
rättspraxis och om villkoren för tillstånd 
att resa till en annan medlemsstat för att få 
adekvat vård enligt artikel 22 i förordning 
(EEG) nr 1408/71 är uppfyllda, gäller 
bestämmelserna i den förordningen och 
artiklarna 6, 7, 8 och 9 i detta direktiv ska 
inte tillämpas. Men om en försäkrad person 
söker vård i en annan medlemsstat under 
andra omständigheter gäller artiklarna 6, 7, 
8 och 9 i detta direktiv och artikel 22 i 
förordning (EEG) nr 1408/71 ska inte 
tillämpas . När villkoren för 
förhandstillstånd i artikel 22.2 i förordning 
(EEG) nr 1408/71 uppfylls ska dock 
förhandstillstånd och förmåner beviljas 
enligt den förordningen. I så fall ska 
artiklarna 6, 7, 8 och 9 i detta direktiv inte 
tillämpas.

Motivering

Det måste klargöras att det i situationer där förordning nr 1408/71 (direktiv 883/2004) inte 
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är förenlig med EG-domstolens rättspraxis är den sistnämnda som äger företräde. Alla 
direktiv om ersättningar och villkor för hälso- och sjukvård, registrering och kontroll av 
läkemedel och skydd av personuppgifter samt andra direktiv har företräde framför det här 
direktivet så länge de inte strider mot EG-domstolens praxis, vilket uttryckligen fastställs i 
punkt 2.

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) hälso- och sjukvård: vårdtjänster eller 
vårdprodukter, särskilt medicinska eller 
farmaceutiska tjänster samt läkemedel 
eller medicintekniska produkter, som 
utförs respektive förskrivs av eller under 
överinseende av hälso- och 
sjukvårdspersonal som utövar sitt yrke, och 
oavsett hur de organiseras, tillhandahålls 
och finansieras på nationell nivå och om de 
är offentliga eller privata,

Motivering

Utlämning av läkemedel är en fråga om fri rörlighet för varor. Apotekarna arbetar dock med 
mera än med bara distribution, eftersom de ger råd och tillhandahåller läkemedel till sina 
patienter. De läkemedel de lämnar ut kompletterar dessutom läkarnas behandling och utgör 
således en viktig del av hälso- och sjukvården. Därför bör deras verksamhet till stor del 
omfattas av detta direktiv.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) hälsouppgifter: alla uppgifter som rör 
en persons fysiska eller psykiska hälsa 
eller vilka hälso- och sjukvårdstjänster 
som personen utnyttjat, vilket kan 
innefatta: a) uppgifter om registrering av 
personen för tillhandahållande av hälso-
och sjukvårdstjänster, b) uppgifter om 
betalning för eller rätt till hälso- och 
sjukvård avseende personen i fråga, c) ett 
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nummer, en symbol eller ett kännetecken 
som personen tilldelats för att identifiera 
denne för hälso- och sjukvårdsändamål, 
d) alla uppgifter om personen som 
insamlats i samband med hälso- och 
sjukvårdstjänster som personen utnyttjat, 
e) uppgifter som härrör från tester eller 
undersökningar av en kroppsdel eller 
kroppssubstans, och f) identifiering av en 
person (yrkesverksam inom hälso- och 
sjukvården) som tillhandahållit hälso-
och sjukvård till personen. 

Motivering

I datatillsynsmannens yttrande rekommenderas att definitionen av hälsouppgifter bör vara så 
omfattande som möjligt. Detta är definitionen enligt ISO 27799.

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) hälso- och sjukvårdspersonal: läkare, 
sjuksköterska med ansvar för allmän hälso-
och sjukvård, tandläkare, barnmorska eller 
farmaceut enligt direktiv 2005/36/EG eller 
annan person som utövar yrkesverksamhet 
inom hälso- och sjukvård som är begränsad 
till ett reglerat yrke enligt definitionen i 
artikel 3.1 a i direktiv 2005/36/EG, 

d) hälso- och sjukvårdspersonal: läkare, 
sjuksköterska med ansvar för allmän hälso-
och sjukvård, tandläkare, barnmorska eller 
farmaceut enligt direktiv 2005/36/EG eller 
annan person som utövar yrkesverksamhet 
inom hälso- och sjukvård som är begränsad 
till ett reglerat yrke enligt definitionen i 
artikel 3.1 a i direktiv 2005/36/EG eller en 
person som lagligen bedriver hälso- och 
sjukvårdsverksamhet i den behandlande 
medlemsstaten,

Motivering

Detta ändringsförslag stämmer överens med direktivets tillämpningsområde (vårdtjänster och 
-produkter.
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Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

h) medlemsstat där patienten är försäkrad: 
den medlemsstat där patienten är försäkrad 
person,

h) medlemsstat där patienten är försäkrad: 
den medlemsstat där patienten är 
socialförsäkrad i enlighet med 
samordningsbestämmelserna i förordning 
(EEG) nr 1408/71,

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) behandlande medlemsstat: den 
medlemsstat på vilkens territorium den 
gränsöverskridande hälso- och sjukvården 
faktiskt bedrivs,

i) behandlande medlemsstat: den 
medlemsstat på eller från vilkens 
territorium den gränsöverskridande hälso-
och sjukvården faktiskt bedrivs,

Motivering

Genom att lägga till ”eller från” i definitionen av ”behandlande medlemsstat” tydliggör man 
att även telemedicin omfattas av definitionen.

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) medicinteknisk produkt: en 
medicinteknisk produkt i den betydelse 
som avses i direktiv 93/42/EEG, 
direktiv 90/385/EEG och 
direktiv 98/7/EG.

Motivering

Inköp av material som används inom hälso- och sjukvården (såsom medicintekniska 
produkter) behandlades i domen i målet Decker (det gällde i detta fall glasögon) och ska 
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därför också tas upp i ett direktiv som syftar till att kodifiera domarna i målen Kohll och 
Decker.

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led ib (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ib) material som används inom hälso- och 
sjukvården: produkter som används för 
att upprätthålla eller förbättra en persons 
hälsotillstånd, såsom bl.a. 
medicintekniska produkter och läkemedel.

Motivering

Inköp av material som används inom hälso- och sjukvården (såsom medicintekniska 
produkter) behandlades i domen i målet Decker (det gällde i detta fall glasögon) och ska 
därför också tas upp i ett direktiv som syftar till att kodifiera domarna i målen Kohll och 
Decker.

Ändringsförslag 30

Förslag till direktiv
Artikel 5 – rubriken, punkt 1 och led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Myndigheternas ansvar i den behandlande 
medlemsstaten

Myndigheternas ansvar i medlemsstaterna

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

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

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

a) att det finns arrangemang som ger 
yrkesverksamma inom hälso- och 
sjukvården systematisk utbildning och 
praktik av hög kvalitet och säkrar att 
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medicinsk praxis, vårdgivarna kan uppfylla sådana normer 
med beaktande av internationell medicinsk 
vetenskap och allmänt vedertagen god 
medicinsk praxis,

Ändringsförslag 31

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) att den vård som nämns i punkt 1 
tillhandahålls i enlighet med de kvalitets-
och säkerhetsnormer som fastställts av 
den behandlande medlemsstaten och 
därmed garanterar

i) att patienter och vårdgivare från andra 
medlemsstater kan få information om 
sådana normer och riktlinjer, inbegripet 
bestämmelser om tillsyn,
ii) att patienter och vårdgivare från andra 
medlemsstater kan få information om 
tillgänglig behandling, vårdens 
tillgänglighet, genomsnittliga eller
eventuellt obligatoriska kostnader och 
uppgifter om bestämmelserna om 
försäkringsskydd eller annat personligt 
eller kollektivt skydd rörande yrkesansvar 
för vårdgivare,

Motivering

Bestämmelserna i artikel 11 bör tas med i artikel 5, eftersom de handlar om samma sak. Det 
kan övervägas om inte artikel 11 borde utgå.

Av hänsyn till subsidiariteten och proportionaliteten bör definitionen av kvalitets- och 
säkerhetsnormer ses uteslutande som en fråga om vilken lagstiftning som då ska tillämpas.

Patienterna och vårdgivarna måste upplysas om vilka kvalitets- och säkerhetsnormer som 
gäller i medlemsstaterna. Patienterna måste också upplysas om vilka valmöjligheter de har i 
fråga om sin behandling, för att de ska kunna fatta beslut.

Ändringsförslag 32
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Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) att vårdgivarna ger patienterna all 
relevant information så att de kan fatta 
välgrundade beslut, särskilt information om 
vårdens tillgänglighet, kostnad och resultat
och uppgifter om deras försäkringsskydd 
eller annat personligt eller kollektivt skydd 
rörande yrkesansvar,

c) att vårdgivarna ger patienterna all 
relevant information så att de kan fatta 
välgrundade beslut, särskilt information om 
behandlingsalternativ, vårdens 
tillgänglighet, kostnad och 
kvalitetsgarantier och föreliggande risker
samt uppgifter om deras försäkringsskydd 
eller annat personligt eller kollektivt skydd 
rörande yrkesansvar,

Motivering

Patienterna måste upplysas om vilka olika behandlingsalternativ som står till buds för att de 
ska kunna fatta välgrundade beslut.

Ändringsförslag 33

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) att patienterna har möjlighet att klaga 
och garanteras prövning och 
kompensation när de lider skada på grund 
av den vård de fått,

utgår

Ändringsförslag 34

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) att det för den vård som bedrivs på deras 
territorium finns system med 
yrkesansvarsförsäkring eller en garanti 
eller liknande arrangemang som är 
likvärdiga eller i allt väsentligt jämförbara 
när det gäller syftet och som är anpassade 

e) att det för den vård som bedrivs på 
territoriet finns system med 
yrkesansvarsförsäkring eller en garanti 
eller liknande arrangemang som är 
likvärdiga eller i allt väsentligt jämförbara 
när det gäller syftet och som är anpassade 
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till riskens art och omfattning, till riskens art och omfattning,

Ändringsförslag 35

Förslag till direktiv
Artikel 5 – rubriken, punkt 1, leden f och g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) att den grundläggande rätten till 
personlig integritet vid behandling av 
personuppgifter skyddas i 
överensstämmelse med nationella åtgärder 
som genomför gemenskapens 
bestämmelser om skydd av 
personuppgifter, särskilt direktiven 
95/46/EG och 2002/58/EG,

f) att det föreligger en rätt till kontinuerlig 
vård genom att relevanta patientuppgifter 
ställs till förfogande; i detta sammanhang 
måste den grundläggande rätten till 
personlig integritet vid behandling av 
personuppgifter skyddas i 
överensstämmelse med nationella åtgärder 
som genomför gemenskapens 
bestämmelser om skydd av 
personuppgifter, särskilt direktiven 
95/46/EG och 2002/58/EG,

g) att patienter från andra medlemsstater 
behandlas på samma villkor som 
medborgarna i den behandlande 
medlemsstaten, vilket även omfattar skydd 
mot diskriminering enligt gemenskapsrätt 
och nationell lagstiftning i den 
behandlande medlemsstaten.

g) att patienter från andra medlemsstater 
behandlas på samma villkor som 
medborgarna i den behandlande 
medlemsstaten, vilket även omfattar skydd 
mot diskriminering enligt gemenskapsrätt 
och nationell lagstiftning i den 
behandlande medlemsstaten.

ga) att systematiska och fortlöpande 
insatser görs för att säkerställa att dessa 
normer förbättras, i enlighet med rådets 
slutsatser om gemensamma värderingar 
och principer i Europeiska unionens 
hälso- och sjukvårdssystem*, och med 
hänsyn till den internationella medicinska 
forskningens resultat och allmänt erkänd 
god praxis samt till ny teknik inom 
vården,
gb) att myndigheterna i de behandlande 
medlemsstaterna regelbundet kontrollerar 
sina vårdsystems tillgänglighet, kvalitet 
och ekonomiska situation på grundval av 
de uppgifter som samlats in enligt 
artikel 18 och att de regelbundet vidtar 
lämpliga åtgärder för att bevara nivån på 
folkhälsan och den ekonomiska 
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livskraftigheten hos sina 
socialförsäkringssystem,
gc) att det enligt detta direktiv inte krävs
att vårdgivarna godtar en planerad 
behandling eller ger patienter från andra 
medlemsstater företräde framför andra 
patienter med samma behov, särskilt om 
det leder till längre väntetider.
gd) att det föreligger rätt till en 
patientjournal, i skriftlig eller elektronisk 
form, är viktigt också med tanke på 
kontinuiteten i vården,
ge) att beräkningen av kostnaderna för 
vård som tillhandahållits patienter från 
andra medlemsstater motsvarar de 
faktiska genomsnittskostnaderna som 
debiteras patienterna eller deras 
sjukvårdsförsäkringsbolag i den 
behandlande medlemsstaten.
1a. För att på bästa sätt garantera 
patienternas säkerhet ska de behandlande 
medlemsstaterna och medlemsstaterna 
där patienterna är försäkrade se till
a) att patienterna har möjlighet att klaga, 
i synnerhet hos en europeisk ombudsman, 
som ska ta hand om klagomål från 
patienter om förhandstillstånd, vårdens 
kvalitet samt betalningar och att de kan 
erhålla prövning och kompensation när 
de lider skada på grund av den 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
vård de fått,
b) att kvalitets- och säkerhetsnormerna i 
den behandlande medlemsstaten 
offentliggörs på ett språk och i ett format 
som är tydligt och att de är tillgängliga för 
medborgarna, 
c) att det finns rätt till kontinuerlig vård, i 
synnerhet genom att översända de 
relevanta medicinska uppgifterna om 
patienten i enlighet med bestämmelserna i 
punkt 1 e och artikel 13 och att 
behandlade patienter har rätt till en 
journal, i skriftlig eller elektronisk form, 
om behandlingen och alla medicinska 
rekommendationer för fortsatt 
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behandling,
d) att medlemsstaten där patienterna är 
försäkrade i fall av komplikationer till 
följd av hälso- och sjukvård i utlandet, 
eller om det visar sig vara nödvändigt med 
en medicinsk uppföljning, garanterar att
den ersätter kostnaderna i samma 
utsträckning som för hälso- och sjukvård 
som utförs på dess eget territorium,
e) att de i förväg omedelbart informerar 
varandra om vårdgivare eller hälso- och 
sjukvårdspersonal mot vilkas registrering 
eller rätt att tillhandahålla tjänster 
tillsynsmyndigheterna har ingripit.
1b. Kommissionen ska i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 19.2 vidta 
nödvändiga åtgärder för att uppnå en 
gemensam nivå på skyddet av 
hälsouppgifter på nationell nivå, med 
beaktande av befintliga tekniska 
standarder på detta område.
__________
* EUT C 146, 22.6.2006, s. 1.

Ändringsförslag 36

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Dessa riktlinjer kommer att fungera som 
ett stöd för medlemsstaterna när de 
fastställer tydliga kvalitets- och 
säkerhetskriterier för hälso- och sjukvård 
som tillhandahålls på deras territorier.



AD\773861SV.doc 29/52 PE 418.168v02-00

SV

Motivering

Kommissionen har behörighet endast i frågor som rör gränsöverskridande hälso- och 
sjukvårdstjänster. Att utarbeta riktlinjer vore ett klart intrång i medlemsstaternas behörighet 
på hälso- och sjukvårdens område. Enligt subsidiaritetsprincipen är det medlemsstaterna 
själva som har ansvaret för hur hälso- och sjukvården ska vara upplagd.

Ändringsförslag 37

Förslag till direktiv
Artikel 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Hälso- och sjukvård i en annan 
medlemsstat

Hälso- och sjukvård i och från en annan 
medlemsstat

Ändringsförslag 38

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Utan att det påverkar bestämmelserna i 
detta direktiv, särskilt artiklarna 7, 8 och 9, 
ska den medlemsstat där patienten är 
försäkrad se till att försäkrade personer 
som reser till en annan medlemsstat för att 
få hälso- och sjukvård där, eller söker 
hälso- och sjukvård från en annan 
medlemsstat utan att fysiskt förflytta sig 
till den medlemsstaten, eller önskar köpa 
hälso- eller sjukvårdsprodukter, inte 
hindras från att få denna hälso- och 
sjukvård eller dessa produkter om 
behandlingen eller produkterna i fråga 
ingår i de förmåner som omfattas av 
lagstiftningen i den medlemsstat där 
patienten är försäkrad och som den 
försäkrade personen har rätt till. Den 
medlemsstat där patienten är försäkrad ska 
ersätta de kostnader till den försäkrade 
personen som skulle ha betalats via dess 
lagstadgade socialförsäkringssystem om 
samma eller liknande vård hade getts eller 
samma eller liknande produkter köpts i 
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den medlemsstaten. Detta direktiv ska inte 
hindra medlemsstaterna från att införa ett 
förmånligare system, till exempel där 
vårdkostnaderna ersätts enligt den 
(högre) nivå som gäller i den medlemsstat 
där behandlingen har utförts eller 
produkterna köpts. Detta kan framför allt 
gälla sådana behandlingar som ges via de 
europeiska referensnätverk som avses i 
artikel 15 i direktivet. Det är under alla 
händelser den medlemsstat där patienten är 
försäkrad som ska avgöra vilka hälso- och 
sjukvårdtjänster och vilket material som 
ska ersättas, oavsett var vården bedrivs 
eller produkterna köps.

Motivering

I förslaget föreskrivs det bara en sådan mekanism med vars hjälp medlemsstaterna kan 
begränsa utflödet av patienter. Men det behövs också en mekanism som fungerar i omvänd 
riktning, alltså för att begränsa inflödet av patienter. Såväl ut- som inflödet av patienter kan 
ju bli ett hot mot den ekonomiska stabiliteten i det sociala trygghetssystemet och/eller 
vårdkapaciteten och tillgången på vård.

Ändringsförslag 39

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Kostnaderna för hälso- och sjukvård som 
ges i en annan medlemsstat ska ersättas av 
den medlemsstat där patienten är försäkrad 
eller betalas av socialförsäkringssystemet 
i den medlemsstat där patienten är 
försäkrad i enlighet med detta direktiv upp 
till den kostnadsnivå som skulle ha ersatts 
om samma eller för patienten lika effektiv 
vård hade getts i den medlemsstat där 
patienten är försäkrad, såvida kostnaderna 
ingår i de förmåner som patienten enligt 
medlemsstatens lagstiftning är berättigad 
till, utan att överskrida de faktiska 
kostnaderna för den mottagna vården. 
Medlemsstaterna ska täcka andra 
anknutna kostnader, såsom terapeutisk 
behandling, under förutsättning att de 
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totala kostnaderna inte överstiger det 
belopp som ska utbetalas i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad.

Ändringsförslag 40

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad kan kräva att en patient som 
söker vård i en annan medlemsstat 
uppfyller samma villkor och kriterier samt 
rättsliga och administrativa formaliteter för 
att få vård och ersättning för 
vårdkostnaderna som skulle ha gällt om 
samma eller liknande vård hade getts på 
dess territorium, i den mån de inte är 
diskriminerande eller hindrar den fria 
rörligheten för personer.

3. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad kan kräva att en patient som i en 
annan medlemsstat söker hälso- och 
sjukvårdstjänster eller där vill köpa hälso-
och sjukvårdsprodukter uppfyller samma 
villkor och kriterier samt rättsliga och 
administrativa formaliteter som skulle ha 
gällt om samma eller liknande vård hade 
getts eller samma eller liknande produkter 
köpts på dess territorium, i den mån de inte 
är diskriminerande eller hindrar den fria 
rörligheten för tjänster och varor.

Motivering

Det är inte den fria rörligheten för personer som är av relevans här (den principen ligger till 
grund för förordning (EEG) nr 1408/71). Det som har relevans i det här sammanhanget är 
däremot den fria rörligheten för tjänster och varor.

Ändringsförslag 41

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

samma eller liknande vård hade getts i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad.
Här ska även resekostnader i händelse av 
otillbörligt dröjsmål eller vid avsaknad av 
tillgänglig behandling av sällsynta 
sjukdomar inbegripas, utom i fall då det 
rör sig om behandlingar som är 
uttryckligen förbjudna i den medlemsstat 
där patienten är försäkrad.

Motivering

Om försäkrade personer måste resa för att söka vård i en annan medlemsstat, på grund av 
dröjsmål eller av att behandlingen inte finns i den egna medlemsstaten – vilket är särskilt 
relevant i samband med sällsynta sjukdomar – bör även resekostnaderna betraktas som 
kostnader som ska ersättas av vårdgivaren i den medlemsstat där patienten är försäkrad. 
Detta ska dock inte gälla i fall då behandlingen är uttryckligen förbjuden i den medlemsstat 
där patienten är försäkrad.

Ändringsförslag 42

Förslag till direktiv
Artikel 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den medlemsstat där patienten är försäkrad 
ska inte kräva förhandstillstånd för 
ersättning av kostnader för vård utanför 
sjukhus i en annan medlemsstat om 
kostnaderna för vården, om denna hade 
utförts inom dess eget territorium, skulle ha 
täckts av det egna 
socialförsäkringssystemet.

Den medlemsstat där patienten är försäkrad 
ska inte kräva förhandstillstånd för 
ersättning av kostnader för vård utanför 
sjukhus eller hälso- eller 
sjukvårdsprodukter i en annan 
medlemsstat om kostnaderna för vården, 
om denna hade utförts eller för 
produkterna, om dessa hade köpts, inom 
dess eget territorium, skulle ha täckts av 
det egna socialförsäkringssystemet.

Motivering

Inköp av produkter som används inom hälso- eller sjukvården (såsom medicintekniska 
produkter) behandlades i domen i målet Decker (det gällde i detta fall glasögon) och ska 
därför också tas upp i ett direktiv som syftar till att kodifiera domarna i målen Kohll och 
Decker.

Ändringsförslag 43

Förslag till direktiv
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Artikel 8 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sjukhusvård och specialistvård Sjukhusvård

Ändringsförslag 44

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Förteckningen ska sammanställas och 
kan regelbundet uppdateras av 
kommissionen. Sådana åtgärder, som syftar 
till att ändra icke väsentliga delar av detta 
direktiv genom komplettering, ska antas 
enligt det föreskrivande förfarande med 
kontroll som avses i artikel 19.3.

2. Förteckningen ska sammanställas i 
samarbete och dialog med 
medlemsstaternas hälso- och 
sjukvårdsmyndigheter och kan regelbundet 
uppdateras av kommissionen. Sådana 
åtgärder, som syftar till att ändra icke 
väsentliga delar av detta direktiv genom 
komplettering, ska antas enligt det 
föreskrivande förfarande med kontroll som 
avses i artikel 19.3. Sådana åtgärder, som 
syftar till att ändra icke väsentliga delar av 
detta direktiv genom komplettering, ska 
antas enligt det föreskrivande förfarande 
med kontroll som avses i artikel 19.3.

Motivering

Det är bra om medlemsstaternas behöriga hälso- och sjukvårdsmyndigheter samarbetar och 
för en dialog om denna särskilda förteckning, eftersom sjukdomarna och deras behandling 
skiljer sig åt mellan medlemsstaterna.

Ändringsförslag 45

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) sådan hälso- och sjukvård som kräver att 
patienten läggs in minst en natt,

a) sådan hälso- och sjukvård som enbart 
kan ges vid en vårdinrättning och som
normalt sett kräver att patienten läggs in,

3. Medlemsstaterna där vårdmottagaren är 
sjukförsäkrad får införa ett system med 
förhandstillstånd för ersättning genom sina 

3. I undantagsfall får medlemsstaterna där 
vårdmottagaren är sjukförsäkrad införa ett 
system med förhandstillstånd för ersättning 
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socialförsäkringssystem av kostnaderna för 
sjukhusvård som ges i en annan 
medlemsstat när följande villkor är 
uppfyllda: 

genom sina socialförsäkringssystem av 
kostnaderna för sjukhusvård som ges i en 
annan medlemsstat om

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

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

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

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

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

ii) planerings- och rationaliseringsmålen i 
medlemsstaten inom sjukhussektorn för att 
garantera tillräcklig och permanent 
tillgång till ett väl avvägt utbud av 
sjukhusvård av god kvalitet i den berörda 
medlemsstaten och för att undvika slöseri 
med ekonomiska, tekniska och personella 
resurser. 

Ändringsförslag 46

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om en ansökan om förhandstillstånd 
ingivits och beviljats ska den medlemsstat 
där patienten är försäkrad se till att 
patienten bara behöver betala sådana 
kostnader i förskott som han/hon skulle 
ha fått betala om vården hade 
tillhandahållits i patientens hälso- och 
sjukvårdssystem. Medlemsstaterna ska 
sträva efter att överföra medel direkt 
mellan finansiären och vårdgivaren för 
att täcka övriga kostnader.

Ändringsförslag 47
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Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Patienter som står på väntelista för 
medicinsk vård i den medlemsstat där de 
är försäkrade ska inte behöva något 
förhandstillstånd om den tid som krävs 
för att få tillståndet innebär fara för 
patientens hälsa eller för den behandling 
patienten ska genomgå, eller om 
behandlingen i fråga inte kan ges i den 
medlemsstat där personen i fråga är 
försäkrad, oberoende av förfaranden som 
uttryckligen är förbjudna enligt lag i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad. 

Motivering

Patienter som har drabbats av onödigt dröjsmål ska inte behöva något förhandstillstånd. 
Detsamma gäller för patienter som inte har tillgång till vissa behandlingar på grund av att 
dessa inte finns tillgängliga i den medlemsstat där de är försäkrade. Man får dock inte 
uppfatta detta som ett sätt att underlätta tillhandahållande och finansiering av behandlingar 
som uttryckligen är förbjudna enligt lag i den medlemsstat där patienterna är försäkrade. 

Ändringsförslag 48

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Det ska inte krävas förhandstillstånd 
för patienter som står på väntelista för 
medicinsk vård i det land där de är 
försäkrade och som är i brådskande 
behov av vård.

Motivering

Patienter som står på väntelista för medicinsk vård i sitt hemland och som är i brådskande 
behov av vård bör ha möjlighet att söka sig till en annan medlemsstat för att snabbt få vård, 
utan att behöva ansöka om förhandstillstånd. De bör även ha rätt att få alla kostnader för sin 
ofta kostsamma vård täckta av ursprungslandet som betalar i förskott till det behandlade
landet (utan att själva behöva lägga ut pengar).
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Ändringsförslag 49

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5c. Patienter med sällsynta sjukdomar ska 
inte omfattas av krav på förhandstillstånd.

Motivering

I fall då det råder brist på kunskap och expertis på nationell nivå bör patienter med sällsynta 
sjukdomar, både diagnostiserade och icke diagnostiserade, ha rätt att själva välja var de ska 
söka vård, utan förhandstillstånd. De bör även ha rätt att få alla kostnader för sin ofta 
kostsamma vård täckta av ursprungslandet som betalar i förskott till det behandlade landet 
(utan att själva behöva lägga ut pengar), särskilt när den vård de behöver inte finns 
tillgänglig i det land där de är försäkrade, eftersom detta ofta är skälet till att de måste resa 
utomlands för vård.

Ändringsförslag 50

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – punkt -1 (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Tillståndsgivningen ska följa kriterier 
som hindrar de behöriga myndigheterna 
från att göra en godtycklig bedömning.

Ändringsförslag 51

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – punkt 3a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om en ansökan om förhandstillstånd 
har beviljats ska den medlemsstat där 
patienten är försäkrad ansöka om 
ersättning för ytterligare kostnader som 
patienten ska betala direkt till 
vårdgivaren. 

Motivering

Medlemsstaterna bör underlätta en direkt betalning av kostnader som uppstått mellan 
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patienten i den medlemsstat där han/hon är försäkrad och vårdgivaren i den behandlande 
medlemsstaten. Syftet är att patienter inte ska behöva tyngas av kostnader som ska betalas 
direkt och vilka kan utgöra ett hinder för tillgången till vård. 

Ändringsförslag 52

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – punkt 5a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Det ska finnas en europeisk 
ombudsman med uppgift att handlägga 
klagomål från patienter rörande 
förhandstillstånd, vårdens kvalitet samt 
betalningar.

Motivering

Patienterna bör ha möjlighet att göra sina röster hörda på EU-nivå om de vill klaga på 
viktiga aspekter av systemet såsom förhandstillstånd, vårdens kvalitet och betalningar.

Ändringsförslag 53

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 9 – punkt 5b (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Kommissionen ska, inom två år efter 
ikraftträdandet av detta direktiv, 
undersöka om det är möjligt att inrätta en 
clearingorganisation som underlättar 
ersättningen av kostnader enligt detta 
direktiv och går över gränser, hälso- och 
sjukvårdssystem och valutazoner, och ska 
rapportera tillbaka till Europaparlamentet 
och rådet och, i förekommande fall, lägga 
fram ett lagstiftningsförslag.

Motivering

Medlemsstaterna ska underlätta ersättning av kostnader mellan medlemsstaterna på ett sätt 
som gör kostnadsberäkningar så objektiva och opartiska som möjligt. Detta kan utgöra en del 
av en effektiv lösning för att nå detta mål.

Ändringsförslag 54
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Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Den medlemsstat där patienten är 
försäkrad ska se till att det finns 
mekanismer så att patienterna på begäran 
kan få information om hur man får vård i 
en annan medlemsstat och vilka villkor 
som finns, bl.a. vid skada på grund av 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård i 
en annan medlemsstat. 
Patientorganisationerna bör delta i 
samarbetet med de behöriga nationella 
myndigheterna när information till 
patienterna tas fram och sprids.

Motivering

Patientorganisationerna är ett värdefullt stöd för de nationella behöriga myndigheter som 
arbetar med att ta fram och sprida information direkt till patienterna.

Ändringsförslag 55

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. I varje medlemsstat ska det finnas ett 
oberoende rådgivningscentrum där 
patienter kan få råd om de olika 
behandlingarna i medlemsstaterna. 
Utifrån den information som ges på ett 
rådgivningscentrum kan patienter 
bestämma vilken behandling de föredrar.

Ändringsförslag 56

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utse nationella 
kontaktpunkter för gränsöverskridande 

1. Medlemsstaterna ska utse nationella 
kontaktpunkter för gränsöverskridande 
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hälso- och sjukvård och meddela 
kommissionen deras namn och 
kontaktuppgifter.

hälso- och sjukvård och meddela 
kommissionen deras namn och 
kontaktuppgifter. Dessa nationella 
kontaktpunkter ska upprättas på ett 
effektivt och öppet sätt. Information om 
dem ska spridas på lämpligt sätt i 
medlemsstaterna, så att patienterna lätt 
kan få tillgång till den.

Ändringsförslag 57

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De nationella kontaktpunkterna i 
frågor som gäller gränsöverskridande 
hälso- och sjukvård får inlemmas i 
verksamheten vid medlemsstaternas 
befintliga informationscentrum. 

Motivering

I skäl 36 sägs det klart ut att de nationella kontaktpunkterna får ingå som en del av redan 
befintliga strukturer i medlemsstaterna och detta måste framhållas också i föreskrifterna i 
direktivet. På det här sättet slipper vi betunga medlemsstaterna med ytterligare byråkrati i 
samband med genomförandet av direktivet.

Ändringsförslag 58

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den nationella kontaktpunkten i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad ska 
i nära samarbete med andra behöriga 
nationella myndigheter och med nationella 
kontaktpunkter i andra medlemsstater, 
särskilt den behandlande medlemsstaten, 
och med kommissionen

2. Den nationella kontaktpunkten i den 
medlemsstat där patienten är försäkrad ska 
i nära samarbete med andra behöriga 
nationella myndigheter, men oberoende av 
dessa, och med nationella kontaktpunkter i 
andra medlemsstater, särskilt med 
patientorganisationerna i den behandlande 
medlemsstaten, och med kommissionen
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Motivering

Det är absolut nödvändigt att skapa ett fungerande oberoende mellan de nationella 
kontaktpunkterna och andra behöriga nationella myndigheter, såsom hälso- och sjukvården, 
eftersom det kan finnas incitament för den senare att bedriva verksamhet på sina egna villkor, 
snarare än på patienternas.

Ändringsförslag 59

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) ta fram och sprida information till 
patienter, särskilt om deras rättigheter i 
fråga om gränsöverskridande hälso- och 
sjukvård och garantierna för kvalitet och 
säkerhet, skydd av personuppgifter, hur 
man gör för att överklaga och 
möjligheterna till prövning när det gäller 
hälso- och sjukvård som ges i en annan 
medlemsstat samt om vilka villkor som 
gäller,

a) ta fram och sprida information till 
patienter, särskilt om deras rättigheter i 
fråga om gränsöverskridande hälso- och 
sjukvård och garantierna för kvalitet och 
säkerhet, skydd av personuppgifter, 
vårdgivarnas status som offentligt eller 
privat verksamma, 
återbetalningsförfaranden och 
återbetalningstariffer, hur man gör för att 
överklaga och möjligheterna till prövning 
när det gäller hälso- och sjukvård som ges i 
en annan medlemsstat samt om vilka 
villkor som gäller,

Ändringsförslag 60

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 2  led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) främja internationella mekanismer för 
tvistlösning utanför domstol när det gäller 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

d) främja internationella mekanismer för 
tvistlösning utanför domstol, i samarbete 
med ombudsmannen, när det gäller 
gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

Motivering

Ombudsmannen är en oberoende myndighet som är verksam i varje medlemsstat och som 
framför allt utreder individuella administrativa förfaranden eller uraktlåtanden eller konkreta 
handlingar från offentliga organ som strider mot rättigheter eller kränker legitima intressen 
hos fysiska eller juridiska personer. I det aktuella fallet skulle ombudsmannen kunna bidra 
komplementärt till tvistlösningsarbetet.
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Ändringsförslag 61

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Primärvårdgivare ska informera 
patienterna i den medlemsstat där de är 
försäkrade om att de nationella 
kontaktpunkterna finns och hur de 
fungerar. 

Motivering

Primärvårdgivare, t.ex. husläkare/allmänläkare, är i de flesta fall den första kontakten som 
patienten har med hälso- och sjukvården. För att patienterna ska bli medvetna om sin rätt till 
gränsöverskridande sjukvård bör primärvårdgivare vara skyldiga att hänvisa patienterna till 
nationella kontaktpunkter där de kan få den mest utförliga informationen om sina 
behandlingsalternativ.

Ändringsförslag 62

Förslag till direktiv
Artikel 13  punkterna 2a – 2c (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna ska säkerställa att 
deras olika behöriga myndigheter 
samarbetar så att den information som 
ges till patienterna i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 10 är pålitlig.
2b. Medlemsstaterna ska samarbeta för 
att garantera eventuella medicinska 
uppföljningar och/eller behandlingar till 
följd av komplikationer som uppstått efter 
hälso- och sjukvård som getts i utlandet. 
Den behandlande medlemsstaten ska 
garantera den medlemsstat där patienten 
är försäkrad, och som är ansvarig för 
kostnaderna för uppföljningen och/eller 
behandlingen, möjlighet att överklaga när 
en skada har uppstått, och garantera 
tillgång till vårdjournalen.
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2c. Det ska finnas en EU-förteckning över 
yrkesverksamma läkare som har strukits 
ur läkarregistret eller är föremål för 
begränsningar eller disciplinära 
förfaranden av de relevanta 
myndigheterna i någon av 
EU:s medlemsstater.

Motivering

Plikten att samarbeta bör tillämpas på de nya bestämmelserna i artiklarna 5 och 10.

Ändringsförslag 63

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstater som godkänner att ett 
läkemedel släpps ut på deras marknader i 
enlighet med artikel 6.1 i 
direktiv 2001/83/EG ska se till att recept 
som utfärdas av en behörig person i en 
annan medlemsstat för en namngiven 
patient kan användas på deras territorium 
och att eventuella begränsningar av 
erkännandet av enskilda recept förbjuds, 
såvida inte de är

1. Medlemsstater som godkänner att ett 
läkemedel släpps ut på marknaden i en 
medlemsstat i enlighet med artikel 6.1 i 
direktiv 2001/83/EG ska se till att recept 
som utfärdas av en behörig person i en 
annan medlemsstat för en namngiven 
patient och för läkemedlet ifråga kan 
användas på deras territorium och att 
eventuella begränsningar av erkännandet 
av enskilda recept förbjuds, såvida inte de 
är

Motivering

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.

Ändringsförslag 64
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Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) grundas på legitima och berättigade 
tvivel angående äktheten eller innehållet i 
ett enskilt recept. 

b) grundas på legitima och berättigade 
tvivel angående äktheten eller innehållet i 
ett enskilt recept eller den förskrivande 
personens rätt att utfärda recept.

Motivering

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.

Ändringsförslag 65

Förslag till direktiv
Artikel – 14 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. För att underlätta genomförandet av 
punkt 1 ska kommissionen anta

2. För att underlätta genomförandet av 
punkt 1 ska kommissionen lägga fram 
förslag om följande:

Motivering

De åtgärder som anges kommer tveklöst att påverka hälso- och sjukvårdspersonalens 
verksamhet och skyddet av folkhälsan. Medlemsstaterna bör därför behålla sina befogenheter 
på dessa områden.

Ändringsförslag 66

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) åtgärder som gör det möjligt för a) åtgärder som gör det möjligt för 
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farmaceut eller annan hälso- och 
sjukvårdspersonal att kontrollera att 
receptet är äkta och att det utfärdats i en 
annan medlemsstat av en behörig person 
genom att ta fram en EU-modell för recept 
och stödja att e-recepten görs kompatibla,

farmaceut eller annan hälso- och 
sjukvårdspersonal att kontrollera att 
receptet är äkta och att det utfärdats i en 
annan medlemsstat av en behörig person 
genom att ta fram en EU-modell för recept 
och stödja att e-recepten görs kompatibla.
Uppgiftsskyddsgarantier ska beaktas och 
finnas med från och med den inledande 
fasen i denna utvecklingsprocess,

Motivering

Det är viktigt med en hög nivå på uppgiftsskydd, vilket påpekas i yttrandet från Europeiska 
datatillsynsmannen.

Ändringsförslag 67

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) åtgärder för att underlätta kontakt 
mellan den som utfärdar receptet och den 
som lämnar ut läkemedlen, i syfte att 
undanröja tvivel i fråga om receptet,

Motivering

Ett system för erkännande av europeiska recept bör möjliggöra direkt kontakt mellan läkare 
och farmaceuter. Sådan direktkontakt är en förutsättning för att klargöra eventuella frågor 
om behandling med läkemedel och är redan i dag gängse praxis i medlemsstaterna.

Ändringsförslag 68

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Artikel 14 ska även tillämpas på 
bestämmelser om tillhandahållande av 
medicintekniska produkter som godkänts i 
enlighet med lagstiftningen i den berörda 
medlemsstaten.
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Ändringsförslag 69

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3 – inledningen och led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska anta följande: Kommissionen ska anta följande:
a) En förteckning över särskilda kriterier 
och villkor som de europeiska 
referensnätverken måste uppfylla, 
däribland de villkor och kriterier som krävs 
av vårdgivare som önskar delta, i syfte att 
särskilt se till att de europeiska 
referensnätverken

a) En förteckning över särskilda kriterier 
och villkor som de europeiska 
referensnätverken måste uppfylla, 
däribland en förteckning över de sällsynta 
sjukdomar som ska täckas och de villkor 
och kriterier som krävs av vårdgivare som 
önskar delta, i syfte att särskilt se till att de 
europeiska referensnätverken

Motivering

Precis som det sägs i motiveringen (punkt 8.3) till förslaget till direktiv är de europeiska 
referensnätverkens viktigaste uppgift att tillhandahålla hälso- och sjukvård till patienter med 
sjukdomar som kräver en särskild koncentration av resurser eller expertis så att en 
högkvalitativ och kostnadseffektiv vård kan ges till överkomligt pris. Detta ska återspeglas i 
den relevanta artikeln i direktivet. 

Ändringsförslag 70

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) åtgärder för att säkra att de 
europeiska referensnätverken är rimligt 
prissatta och geografiskt tillgängliga.

Motivering

Om bestämmelsen om specialistvård på europeisk nivå ska genomföras bör det finnas 
garantier för att vården är och förblir tillgänglig.

Ändringsförslag 71
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Förslag till direktiv
Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16a
Telemedicin

De som praktiserar telemedicin och ger 
vård till patienter inom EU ska registreras 
hos den medicinska tillsynsmyndigheten i 
den medlemsstat från vilken vården via 
telemedicin ges.

Motivering

Medicinska tillsynsmyndigheter i EU:s medlemsstater måste reglera alla läkare som ger vård 
till patienter i sina medlemsstater, oberoende av var den praktiserande vårdpersonalen ger 
vård.

Ändringsförslag 72

Förslag till direktiv
Artikel 17 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samarbete om nya medicinska metoder Samarbete om medicinska metoder

Motivering

Det föreslagna nätverket bör verka enligt principerna om goda styrelseformer såsom de 
fastställs i kommissionens vitbok om europeiska styrelseformer (2001), särskilt när det gäller 
öppenhet, ansvarsskyldighet, effektivitet och konsekvens. Samarbetet om utvärdering av 
medicinska metoder bör främja öppna, objektiva, heltäckande och snabba förfaranden. 
Därför bör kommissionen endast tillåta sådana myndigheter som uppfyller dessa normer att 
utvärdera medicinska metoder. Detta ändringsförslag hör ihop med ett ändringsförslag till 
skäl 43.

Ändringsförslag 73

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska i samråd med 
Europaparlamentet inrätta en operativ 
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ram för det nätverk som grundas på 
principerna för goda styrelseformer, 
däribland insyn, objektivitet, rättvisa 
förfaranden och fullständig medverkan 
för samtliga berörda samhällsgrupper, 
inbegripet hälso- och sjukvårdspersonal, 
patienter, forskare och industri. 

Motivering

Det föreslagna nätverket bör verka enligt principerna om goda styrelseformer såsom de 
fastställs i kommissionens vitbok om europeiska styrelseformer (2001), särskilt när det gäller 
öppenhet, ansvarsskyldighet, effektivitet och konsekvens. Samarbetet om utvärdering av 
medicinska metoder bör främja öppna, objektiva, heltäckande och snabba förfaranden. 
Därför bör kommissionen endast tillåta sådana myndigheter som uppfyller dessa normer att 
utvärdera medicinska metoder. Detta ändringsförslag hör ihop med ett ändringsförslag till 
skäl 43.

Ändringsförslag 74

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2 – leden aa – ac (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) hitta hållbara sätt att balansera målen 
om tillgång till läkemedel, belöning av 
innovation och förvaltning av 
sjukvårdsbudgetar,
ab) ta fram öppna, objektiva, heltäckande 
och snabba förfaranden och metoder som 
balanserar samtliga mål, 
ac) garantera att alla relevanta 
samhällsgrupper deltar fullt ut, särskilt 
patienter, medicinsk personal, forskare 
och industri, 

Motivering

Det föreslagna nätverket bör verka enligt principerna om goda styrelseformer såsom de 
fastställs i kommissionens vitbok om europeiska styrelseformer (2001), särskilt när det gäller 
öppenhet, ansvarsskyldighet, effektivitet och konsekvens. Samarbetet om utvärdering av 
medicinska metoder bör främja öppna, objektiva, heltäckande och snabba förfaranden. 
Därför bör kommissionen endast tillåta sådana myndigheter som uppfyller dessa normer att 
utvärdera medicinska metoder. Detta ändringsförslag hör ihop med ett ändringsförslag till 
skäl 43.
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Ändringsförslag 75

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

I denna artikel fastslås samarbete mellan organ som ansvarar för att utvärdera teknikens 
konsekvenser inom hälso- och sjukvårdsväsendet. De här organen har inte endast tillgång till 
information om hur effektiva metoderna är utan även om eventuella biverkningar och 
samhälleliga konsekvenser. Därför bör även dessa frågor diskuteras.

Ändringsförslag 76

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Medlemsstaterna ska utse de 
myndigheter eller organ som ska delta i det 
nätverk som avses i punkt 1.
Kommissionen ska endast tillåta de 
myndigheter att medverka i nätverket som 
uppfyller principerna för goda 
styrelseformer.

Motivering

Det föreslagna nätverket bör verka enligt principerna om goda styrelseformer såsom de 
fastställs i kommissionens vitbok om europeiska styrelseformer (2001), särskilt när det gäller 
öppenhet, ansvarsskyldighet, effektivitet och konsekvens. Samarbetet om utvärdering av 
medicinska metoder bör främja öppna, objektiva, heltäckande och snabba förfaranden. 
Därför bör kommissionen endast tillåta sådana myndigheter som uppfyller dessa normer att 
utvärdera medicinska metoder. Detta ändringsförslag hör ihop med ett ändringsförslag till 
skäl 43.



AD\773861SV.doc 49/52 PE 418.168v02-00

SV

Ändringsförslag 77

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Motivering

Det föreslagna nätverket bör verka enligt principerna om goda styrelseformer såsom de 
fastställs i kommissionens vitbok om europeiska styrelseformer (2001), särskilt när det gäller 
öppenhet, ansvarsskyldighet, effektivitet och konsekvens. Samarbetet om utvärdering av 
medicinska metoder bör främja öppna, objektiva, heltäckande och snabba förfaranden. 
Därför bör kommissionen endast tillåta sådana myndigheter som uppfyller dessa normer att 
utvärdera medicinska metoder. Detta ändringsförslag hör ihop med ett ändringsförslag till 
skäl 43.

Ändringsförslag 78

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska för 
övervakningsändamål samla in statistisk 
och andra kompletterande uppgifter som 
behövs om gränsöverskridande hälso- och 
sjukvård, vilken vård som getts, uppgifter 
om vårdgivare och patienter samt 
kostnader och resultat. De ska samla in 
sådana uppgifter som ett led i deras 
allmänna system för insamling av hälso-
och sjukvårdsuppgifter i enlighet med 
nationell lagstiftning och 
gemenskapslagstiftning om produktion av 
statistik och skydd av personuppgifter.

1. Medlemsstaterna ska för 
övervakningsändamål samla in statistisk 
som behövs om gränsöverskridande hälso-
och sjukvård, vilken vård som getts, 
uppgifter om vårdgivare och patienter samt 
kostnader och resultat. De ska samla in 
sådana uppgifter som ett led i deras 
allmänna system för insamling av hälso-
och sjukvårdsuppgifter i enlighet med 
nationell lagstiftning och 
gemenskapslagstiftning om produktion av 
statistik och skydd av personuppgifter, och 
särskilt i enlighet med artikel 8.4 i 
direktiv 95/46/EG.
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Motivering

Artikel 8.4 i direktiv 95/46/EG fastställer särskilda krav när det gäller senare användning av 
hälsouppgifter.

Ändringsförslag 79

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska skicka in de 
statistikuppgifter som avses i punkt 1 till 
kommissionen minst en gång om året, 
utom när det gäller uppgifter som redan 
samlas in enligt direktiv 2005/36/EG.

2. Medlemsstaterna ska vid behov skicka in 
de statistikuppgifter som avses i punkt 1 till 
kommissionen, utom när det gäller 
uppgifter som redan samlas in enligt 
direktiv 2005/36/EG. En bedömning av 
behovet av sådana överföringar för 
lagliga ändamål kommer vederbörligen 
att anges i förväg. 

Motivering

Skyldigheten att skicka uppgifter till kommissionen bör omfattas av en behovsbedömning, och 
inte göras på årlig basis. 

Ändringsförslag 80

Förslag till direktiv
Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När det hänvisas till denna punkt ska 
artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG 
tillämpas, med beaktande av 
bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet. 
Den tid som avses i artikel 5.6 i 
beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

2. När det hänvisas till denna punkt ska 
artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG 
tillämpas, med beaktande av 
bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet. 
Den tid som avses i artikel 5.6 i 
beslut 1999/468/EG ska vara tre månader. 
När genomförandeåtgärder rör 
behandling av personuppgifter ska 
Europeiska datatillsynsmannen 
konsulteras.

Motivering

Det är viktigt att den Europeiska datatillsynsmannen konsulteras i dessa frågor, såsom 
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rekommenderas i Europeiska datatillsynsmannens yttrande.

Ändringsförslag 81

Förslag till direktiv
Artikel 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska senast fem år efter det 
datum som anges i artikel 22.1 utarbeta en 
rapport om tillämpningen av detta direktiv 
och sända den till Europaparlamentet och 
rådet.

Kommissionen ska senast fem år efter det 
datum som anges i artikel 22.1 utarbeta en 
rapport om tillämpningen av detta direktiv 
och sända den till Europaparlamentet och 
rådet. Rapporten ska särskilt ta upp 
följderna av tillämpningen av detta 
direktiv för rörligheten för patienter och 
samtliga aktörer i medlemsstaternas 
vårdsystem. Om det visar sig vara 
nödvändigt ska kommissionen till 
rapporten bifoga förslag till ändringar av 
lagstiftningen.

I detta syfte, och utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 22 ska 
medlemsstaterna underrätta kommissionen 
om alla åtgärder som de har infört, ändrat 
eller bibehållit för att tillämpa 
förfarandena i artiklarna 8 och 9.

I detta syfte, och utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 22 ska 
medlemsstaterna underrätta kommissionen 
om alla åtgärder de tillämpar för att 
genomföra direktivet.

Motivering

Man bör precisera vissa aspekter som bör ingå i bedömningsrapporten. Rapporten bör 
dessutom läggas fram efter tre år.
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Dunn, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Heide 
Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas 
Schwab, Eva-Britt Svensson, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud

Slutomröstning: närvarande 
suppleanter

Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Jan Cremers, 
Magor Imre Csibi, Brigitte Fouré, Benoît Hamon, Othmar Karas, José 
Ribeiro e Castro, Olle Schmidt, Søren Bo Søndergaard, Anja 
Weisgerber, Stefano Zappalà

Slutomröstning: närvarande 
suppleanter (art. 178.2)

Alfredo Antoniozzi, Thijs Berman, Christofer Fjellner, Jim Higgins, 
Maria Grazia Pagano


