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Ændringsforslag 301
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Kapitel II – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

KAPITEL II udgår
MYNDIGHEDER I 
MEDLEMSSTATERNE MED ANSVAR 
FOR OVERHOLDELSE AF DE 
FÆLLES PRINCIPPER FOR 
SUNDHEDSYDELSER

Or. en

Begrundelse

Sondringen mellem kapitel II og III er nytteløs og unødvendig. Det vil derfor være mere enkelt 
at lade begge overskrifterne på disse kapitler udgå.

Ændringsforslag 302
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Kapitel II – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

MYNDIGHEDER I 
MEDLEMSSTATERNE MED ANSVAR 
FOR OVERHOLDELSE AF DE FÆLLES 
PRINCIPPER FOR 
SUNDHEDSYDELSER

MEDLEMSSTATER MED ANSVAR 
FOR OVERHOLDELSE AF DE FÆLLES 
PRINCIPPER FOR 
SUNDHEDSYDELSER

Or. es

Begrundelse

Hvis termen "myndigheder" anvendes, skal den defineres.
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Ændringsforslag 303
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Artikel 5 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansvar påhvilende 
behandlingsmedlemsstatens myndigheder

Ansvar påhvilende 
behandlingsmedlemsstaten

Or. es

Begrundelse

Ændring i overensstemmelse med ændringen af overskriften til kapitel II.

Ændringsforslag 304
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansvar påhvilende 
behandlingsmedlemsstatens myndigheder

Ansvar påhvilende medlemsstaternes
myndigheder

Or. en

Begrundelse

For at opnå et effektivt samarbejde hen over grænserne og garantere for sundhedsydelsernes 
kvalitet i hele EU bør de offentlige myndigheders ansvar i relation til patientmobilitet ikke 
være begrænset til behandlingsmedlemsstaten, men udvides, så det også omfatter 
forsikringsmedlemsstaten.
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Ændringsforslag 305
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber og Peter Liese

Forslag til direktiv
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5 udgår
Ansvar påhvilende 

behandlingsmedlemsstatens myndigheder
1. Behandlingsmedlemsstaterne er 
ansvarlige for organisationen og 
leveringen af sundhedsydelser. De skal i 
den forbindelse og under hensyntagen til 
principperne om universalitet, adgang til 
sundhedsydelser af god kvalitet, lighed og 
solidaritet fastsætte klare kvalitets- og 
sikkerhedsstandarder for 
sundhedsydelser, der udføres på deres 
område, og sikre, at:
a) der findes ordninger, der sikrer, at 
sundhedstjenesteyderne kan overholde 
sådanne standarder under hensyntagen til 
international lægevidenskab og alment 
anerkendt god medicinsk praksis
b) sundhedstjenesteydernes anvendelse af 
sådanne standarder i praksis overvåges 
løbende, og at der gribes ind, hvis de 
relevante standarder ikke overholdes, idet 
der tages hensyn til udviklingen inden for 
lægevidenskab og sundhedsteknologi
c) sundhedstjenesteyderne stiller al 
relevant information til rådighed for 
patienterne, så disse kan træffe et 
informeret valg, navnlig vedrørende 
udbud, priser og resultater af udførte 
sundhedsydelser og oplysninger om deres 
forsikringsdækning eller andre former for 
personlig eller kollektiv 
erhvervsansvarsdækning
d) patienterne har klageadgang og er 
sikret retsmidler og erstatning, hvis de 
lider skade forårsaget af sundhedsydelser, 
de har gjort brug af
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e) der for behandlinger, der udføres på 
deres område, findes ordninger for 
erhvervsansvarsforsikring eller en garanti 
eller en lignende ordning, som er 
ækvivalent eller i det væsentlige 
sammenlignelig med hensyn til formålet, 
og som er afstemt efter risikoens art og 
omfang
f) de grundlæggende rettigheder til 
beskyttelse af privatlivets fred i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger respekteres i 
overensstemmelse med de nationale 
foranstaltninger til gennemførelse af 
fællesskabsbestemmelser om beskyttelse 
af personoplysninger, særlig direktiv 
95/46/EF og direktiv 2002/58/EF
g) patienter fra andre medlemsstater 
behandles på samme måde som 
behandlingsmedlemsstatens egne borgere, 
også når det gælder beskyttelse mod 
forskelsbehandling i henhold til 
fællesskabsretten og gældende lovgivning 
i behandlingsmedlemsstaten.
2. Medlemsstaternes foranstaltninger til 
gennemførelse af denne artikel skal være 
i overensstemmelse med bestemmelserne i 
direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer og 
direktiv 2000/31/EF om visse retlige 
aspekter af 
informationssamfundstjenester, navnlig 
elektronisk handel, i det indre marked.
3. I det omfang, det er nødvendigt for at 
lette leveringen af grænseoverskridende 
sundhedsydelser, og med udgangspunkt i 
et højt sundhedsbeskyttelsesniveau 
udarbejder Kommissionen i samarbejde 
med medlemsstaterne retningslinjer for at 
fremme gennemførelsen af stk. 1.

Or. de
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Ændringsforslag 306
Åsa Westlund

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Behandlingsmedlemsstaterne er 
ansvarlige for organisationen og leveringen 
af sundhedsydelser. Dette skal ske under 
hensyntagen til principperne om 
universalitet, adgang til sundhedsydelser af 
god kvalitet, lighed og solidaritet og 
princippet om, at der skal leveres 
sundhedsydelser efter behov. 

a) der findes ordninger, der sikrer, at 
sundhedstjenesteyderne kan overholde 
sådanne standarder under hensyntagen til 
international lægevidenskab og alment 
anerkendt god medicinsk praksis
b) sundhedstjenesteydernes anvendelse af 
sådanne standarder i praksis overvåges 
løbende, og at der træffes korrigerende 
foranstaltninger, hvis de relevante 
standarder ikke overholdes, idet der tages 
hensyn til udviklingen inden for 
lægevidenskab og sundhedsteknologi
c) sundhedstjenesteyderne stiller al 
relevant information til rådighed for 
patienterne, så disse kan træffe et 
informeret valg, navnlig vedrørende 
udbud, priser og resultater af udførte 
sundhedsydelser og oplysninger om deres 
forsikringsdækning eller andre former for 
personlig eller kollektiv 
erhvervsansvarsdækning
d) patienterne har klageadgang og er 
sikret retsmidler og erstatning, hvis de 
lider skade forårsaget af sundhedsydelser, 
de har gjort brug af
e) der for behandlinger, der udføres på 
deres område, findes ordninger for 
erhvervsansvarsforsikring eller en garanti 
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eller en lignende ordning, som er 
ækvivalent eller i det væsentlige 
sammenlignelig med hensyn til formålet, 
og som er afstemt efter risikoens art og 
omfang
f) de grundlæggende rettigheder til 
beskyttelse af privatlivets fred i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger respekteres i 
overensstemmelse med de nationale 
foranstaltninger til gennemførelse af 
fællesskabsbestemmelser om beskyttelse 
af personoplysninger, særlig direktiv 
95/46/EF og direktiv 2002/58/EF
g) patienter fra andre medlemsstater 
behandles på samme måde som 
behandlingsmedlemsstatens egne borgere, 
også når det gælder beskyttelse mod 
forskelsbehandling i henhold til 
fællesskabsretten og gældende lovgivning 
i behandlingsmedlemsstaten;

Or. sv

Begrundelse

Det er vigtigt at betone, at det er medlemsstaten, der har kompetence til at udforme og udvikle 
sundhedsydelser, og at dette direktiv derfor bør gå mindre i detaljer. 

Ændringsforslag 307
Georgs Andrejevs

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Behandlingsmedlemsstaterne er 
ansvarlige for organisationen og leveringen 
af sundhedsydelser. De skal i den 
forbindelse og under hensyntagen til 
principperne om universalitet, adgang til 
sundhedsydelser af god kvalitet, lighed og 
solidaritet fastsætte klare kvalitets- og 
sikkerhedsstandarder for sundhedsydelser, 
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der udføres på deres område, og sikre, at: der udføres på deres område, og sikre, at:
a) der findes ordninger, der sikrer, at 
sundhedstjenesteyderne kan overholde 
sådanne standarder under hensyntagen til 
international lægevidenskab og alment 
anerkendt god medicinsk praksis

a) når sundhedsydelser leveres i en anden 
medlemsstat end patientens 
forsikringsmedlemsstat, eller i en anden 
medlemsstat end den, hvor 
sundhedstjenesteyderen har bopæl, er 
registreret eller etableret, leveres sådanne 
sundhedsydelser i henhold til 
behandlingsmedlemsstatens lovgivning

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

b) sundhedsydelser som nævnt i stk. 1, 
litra a), leveres i overensstemmelse med 
standarder og retningslinjer for kvalitet 
og sikkerhed, der er fastlagt af 
behandlingsmedlemsstaten og sikrer, at

i) patienter og sundhedstjenesteydere fra 
andre medlemsstater kan få oplysning om
disse standarder og retningslinjer, 
herunder retningslinjer for overvågning, 
bl.a. ad elektronisk vej

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

ii) patienter og sundhedstjenesteydere fra 
andre medlemsstater kan få oplysning om
udbud, priser og resultater af leverede
sundhedsydelser og oplysninger om 
sundhedstjenesteyderens
forsikringsdækning eller andre former for 
personlig eller kollektiv 
erhvervsansvarsdækning

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

d) patienterne har klageadgang, hvis de 
lider skade forårsaget af sundhedsydelser, 
de har modtaget, og er sikret retsmidler og 
ret til at søge erstatning

e) der for behandlinger, der udføres på 
deres område, findes ordninger for 
erhvervsansvarsforsikring eller en garanti 
eller en lignende ordning, som er 
ækvivalent eller i det væsentlige 
sammenlignelig med hensyn til formålet, 
og som er afstemt efter risikoens art og 
omfang

e) der for behandlinger, der udføres på 
deres område, findes ordninger for 
erhvervsansvarsforsikring eller en garanti 
eller en lignende ordning, som er 
ækvivalent eller i det væsentlige 
sammenlignelig med hensyn til formålet, 
og som er afstemt efter risikoens art og 
omfang

f) de grundlæggende rettigheder til 
beskyttelse af privatlivets fred i forbindelse 
med behandling af personoplysninger 
respekteres i overensstemmelse med de 

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

nationale foranstaltninger til gennemførelse 
af fællesskabsbestemmelser om beskyttelse 
af personoplysninger, særlig direktiv 
95/46/EF og direktiv 2002/58/EF

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

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

ga) patienter, der har modtaget 
behandling, har ret til en skreven eller 
elektronisk journal over den pågældende 
behandling og over eventuel lægelig 
rådgivning af hensyn til sammenhængen i 
deres videre pleje
gb) der findes ordninger, der sikrer, at 
sundhedstjenesteyderne kan overholde 
sådanne standarder under hensyntagen til 
international lægevidenskab og alment 
anerkendt god medicinsk praksis, navnlig 
gennem uddannelse af høj kvalitet og 
støtte til harmonisering af 
uddannelsesplanerne på europæisk plan 
og til akkreditering af 
sundhedsprofessionelle 
gc) sundhedstjenesteydernes anvendelse 
af sådanne standarder i praksis overvåges 
løbende, og at der træffes korrigerende 
foranstaltninger, hvis de relevante 
standarder ikke overholdes, idet der tages 
hensyn til udviklingen inden for 
lægevidenskab og sundhedsteknologi

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt, at der inden for dette direktivs rammer tilvejebringes mekanismer, der kan 
effektivt kan sætte medlemsstaterne i stand overholde principperne om universalitet, lighed, 
solidaritet, sikkerhed og adgang til sundhedsydelser.
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Ændringsforslag 308
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Når sundhedsydelser leveres i en anden 
medlemsstat end 
forsikringsmedlemsstaten eller i en anden 
medlemsstat end den, hvor 
sundhedstjenesteyderen har bopæl, er 
registreret eller etableret, leveres sådanne 
sundhedsydelser i henhold til 
behandlingsmedlemsstatens lovgivning, jf. 
stk. 2.

Sidstnævnte skal sikre, at:
a) der findes ordninger, der sikrer, at 
sundhedstjenesteyderne kan overholde 
sådanne standarder under hensyntagen til 
international lægevidenskab og alment 
anerkendt god medicinsk praksis

a) der findes ordninger, der sikrer, at 
sundhedstjenesteyderne kan overholde 
sådanne standarder under hensyntagen til 
udviklingen i international lægevidenskab 
og i den alment anerkendte gode 
medicinske praksis

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

b) de i stk. 1 omtalte sundhedsydelser 
leveres i overensstemmelse med de af 
behandlingsmedlemsstaten definerede 
kvalitets- og sikkerhedsstandarder og -
forskrifter, således at det sikres, at: 

i) patienter og sundhedstjenesteydere fra 
andre medlemsstater kan få oplysning om 
disse standarder og retningslinjer, 
herunder retningslinjer for overvågning, 
bl.a. ad elektronisk vej,
ii) patienter og sundhedstjenesteydere fra 
andre medlemsstater kan få oplysning om 
behandlingsmuligheder, udbud, priser og 
mulige resultater af udførte 
sundhedsydelser og oplysninger om 
sundhedstjenesteudbyderens 
forsikringsdækning eller andre former for 
personlig eller kollektiv 
erhvervsansvarsdækning,
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c) sundhedstjenesteyderne stiller al 
relevant information til rådighed for 
patienterne, så disse kan træffe et 
informeret valg, navnlig vedrørende udbud, 
priser og resultater af udførte 
sundhedsydelser og oplysninger om deres 
forsikringsdækning eller andre former for 
personlig eller kollektiv 
erhvervsansvarsdækning

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

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

d) patienterne har klageadgang og er sikret 
retsmidler og ret til at rejse 
erstatningskrav, hvis de lider skade 
forårsaget af sundhedsydelser, de har gjort 
brug af

e) der for behandlinger, der udføres på 
deres område, findes ordninger for 
erhvervsansvarsforsikring eller en garanti 
eller en lignende ordning, som er 
ækvivalent eller i det væsentlige 
sammenlignelig med hensyn til formålet, 
og som er afstemt efter risikoens art og 
omfang

e) der for behandlinger, der udføres på 
deres område, findes ordninger for 
erhvervsansvarsforsikring eller en garanti 
eller en lignende ordning, som er 
ækvivalent eller i det væsentlige 
sammenlignelig med hensyn til formålet, 
og som er afstemt efter risikoens art og 
omfang

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

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

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

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

(ga) patienter, der har modtaget 
behandling, har ret til en skriftlig eller 
elektronisk journal over behandlingen og 
lægelig rådgivning af enhver art 
vedrørende fortsættelse af behandlingen.

Or. de
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Ændringsforslag 309
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Når sundhedsydelser leveres i en anden 
medlemsstat end patientens 
forsikringsmedlemsstat eller i en anden 
medlemsstat end den, hvori 
sundhedstjenesteyderen er etableret, 
leveres sådanne sundhedsydelser i 
henhold til behandlingsmedlemsstatens 
lovgivning, jf. artikel 2.

Sundhedsydelserne leveres i henhold til de 
kvalitets- og sikkerhedsmæssige 
standarder og retningslinjer, 
behandlingsmedlemsstaten har fastsat. 
Behandlingsmedlemsstaten sikrer, at:

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslag sigter på at skabe juridisk klarhed over denne artikel ved at indføje den 
tekst, der oprindeligt var placeret i artikel 11. De principper, der opstilles i Kommissionens 
forslag, er endvidere blevet flyttet i et tidligere ændringsforslag til artikel 1.

Ændringsforslag 310
Edite Estrela

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Behandlingsmedlemsstaterne er 
ansvarlige for organisationen og leveringen 
af sundhedsydelser. De skal i den 
forbindelse og under hensyntagen til 
principperne om universalitet, adgang til 
sundhedsydelser af god kvalitet, lighed og 

1. Medlemsstaterne er ansvarlige for 
organisationen og leveringen af 
sundhedsydelser i overensstemmelse med 
EF-traktatens artikel 152, stk. 5. De skal i 
den forbindelse sikre, at:
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solidaritet fastsætte klare kvalitets- og 
sikkerhedsstandarder for 
sundhedsydelser, der udføres på deres 
område, og sikre, at:

Or. pt

Ændringsforslag 311
Claude Turmes, Margrete Auken

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Behandlingsmedlemsstaterne er ansvarlige 
for organisationen og leveringen af sikre 
sundhedsydelser af høj kvalitet i 
overensstemmelse med principperne om 
universel adgang, solidaritet, rimelige 
priser, ligelig geografisk adgang og 
demokratisk kontrol.
Behandlingsmedlemsstaterne er ligeledes 
ansvarlige for klageadgangen og samt 
andre retsmidler i tilfælde af skade. I 
tilfælde af skade opstået i forbindelse med 
modtagelse af grænseoverskridende 
sundhedsydelser finder 
behandlingsmedlemsstatens klage- og 
erstatningsordning anvendelse.
Behandlingsmedlemsstaterne skal 
fastsætte klare kvalitets- og 
sikkerhedsstandarder for sundhedsydelser, 
der udføres på deres område, og sikre, at:

Or. en

Begrundelse

Principperne om universel adgang, solidaritet, rimelige priser, ligelig geografisk adgang og 
demokratisk kontrol er fastlagt som vigtige principper for leveringen af sundhedsydelser i 
Lissabon-traktaten. Endvidere præciserer dette ændringsforslag ansvaret i forbindelse med 
skade.
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Ændringsforslag 312
Anne Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

Der er behov for at påpege medlemsstaternes eksakte beføjelser på sundhedsområdet og de 
principper, der gælder for deres virke. Der er desuden behov for at henvise til almen 
interesse.

Ændringsforslag 313
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Behandlingsmedlemsstaterne er 
ansvarlige for organisationen og leveringen 
af sundhedsydelser. De skal i den 
forbindelse og på grundlag af principperne 
om almen interesse, universalitet, adgang 
til sundhedsydelser af god kvalitet, lighed 
og solidaritet og de offentlige 
serviceopgaver, der udspringer heraf, og 
som er pålagt leverandørerne af
sundhedsydelser, fastsætte klare kvalitets-
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og sikkerhedsstandarder for 
sundhedsydelser, der leveres på deres 
område, og sikre, at:

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør ikke kun tage hensyn til principperne om universalitet, adgang, lighed 
og solidaritet. De bør organisere og levere sundhedsydelserne på grundlag af disse 
principper (se også EF-traktatens artikel 16).

Ændringsforslag 314
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio og Umberto Guidoni

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Behandlingsmedlemsstaterne er 
ansvarlige for organisationen og leveringen 
af sundhedsydelser. De skal i den 
forbindelse og på grundlag af principperne 
om universalitet, adgang til 
sundhedsydelser af god kvalitet, lighed og 
solidaritet og de offentlige serviceopgaver, 
der udspringer af disse principper, og som 
er pålagt leverandørerne af 
sundhedsydelser, fastsætte klare kvalitets-
og sikkerhedsstandarder for 
sundhedsydelser, der leveres på deres 
område, og sikre, at:

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør ikke kun tage hensyn til principperne om universalitet, adgang, lighed 
og solidaritet, de bør også organisere og levere sundhedsydelserne i overensstemmelse 
hermed.
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Ændringsforslag 315
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. nl

Ændringsforslag 316
Urszula Krupa

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Hver enkelt medlemsstat er ansvarlig
for behandlingsprocessen og 
organisationen og leveringen af 
sundhedsydelser. De skal i den forbindelse 
og under hensyntagen til principperne om 
gratis levering, universalitet, adgang til 
sundhedsydelser af god kvalitet, lighed og 
solidaritet fastsætte klare kvalitets- og 
sikkerhedsstandarder for sundhedsydelser, 
der leveres på deres område, og sikre, at:

Or. pl
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Begrundelse

Sundhedsydelser bør leveres gratis i EU, også på private sundhedsydelsesfaciliteter.

Ændringsforslag 317
Evangelia Tzampazi

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Tilgængelighed for handicappede bør være et grundlæggende princip for leveringen af 
sundhedsydelser på lige fod med de øvrige principper, eftersom lige adgang til 
sundhedsydelser for personer med handicap er et menneskerettighedsspørgsmål.

Ændringsforslag 318
Iles Braghetto

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Behandlingsmedlemsstaterne er ansvarlige 
for organisationen og leveringen af 
sundhedsydelser. De skal i den forbindelse 
og under hensyntagen til principperne om 
universalitet, adgang til sundhedsydelser af 

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

god kvalitet, lighed og solidaritet fastsætte 
klare kvalitets- og sikkerhedsstandarder for 
sundhedsydelser, der leveres på deres 
område, og tage hensyn til, at:

Or. en

Begrundelse

Ved at kræve, at medlemsstaterne "sikrer" bestemte punkter, griber man ind i deres ansvar for 
at fastsætte deres egne kvalitets- og sikkerhedsstandarder. I lyset af EF-traktatens artikel 152, 
hvori det hedder, at medlemsstaterne har ansvaret for organisation, finansiering og levering 
af sundhedstjenesteydelser til borgerne, virker det mere passende at sige, at medlemsstaterne 
skal "tage hensyn til" frem for "sikre".

Ændringsforslag 319
Kartika Tamara Liotard

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) sundhedstjenesteydere ikke nægter at 
levere sundhedsydelser til patienter, 
uanset om disse er statsborgere i den 
samme eller i en anden medlemsstat, med 
begrundelse i patienternes 
socioøkonomiske position

Or. nl

Begrundelse

Hver enkelt medlemsstat er ansvarlig for leveringen af sundhedsydelser uanset patientens 
socioøkonomiske position.
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Ændringsforslag 320
Edite Estrela

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) der, når der leveres sundhedsydelser i 
en anden medlemsstat end patientens 
forsikringsmedlemsstat, drages omsorg 
for, at sådanne sundhedsydelser leveres i 
overensstemmelse med 
behandlingsmedlemsstatens lovgivning

Or. pt

Ændringsforslag 321
Linda McAvan

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) patienter på anmodning oplyses om
sådanne standarder og retningslinjer, 
herunder regler for opsyn og vurdering

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at sikre, at artiklen fokuserer på at give patienterne 
den nødvendige juridiske klarhed og information, der kan sætte dem i stand til at foretage 
informerede valg i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser. 
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Ændringsforslag 322
Marianne Thyssen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) der reelt leveres sundhedsydelser i 
overensstemmelse med de i stk. 1 
omhandlede kvalitets- og 
sikkerhedsstandarder; der skal i denne 
forbindelse tages hensyn til international 
lægevidenskab og alment anerkendt god 
medicinsk praksis

Or. nl

Ændringsforslag 323
Gyula Hegyi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) der er en klar definition af de 
lovmæssige krav til sundhedstjenesteydere 
under hensyntagen til international 
lægevidenskab og alment anerkendt god 
medicinsk praksis

Or. hu

Begrundelse

Efter vor opfattelse er det medlemsstaternes ansvar at udarbejde nationale bestemmelser om 
de grundlæggende principper for og krav til sundhedspleje, at undersøge, om bestemmelserne 
efterleves af sundhedstjenesteyderne, og at tage skridt til at sikre, at de overholdes. Vi 
anbefaler derfor, at det i stk. 1, litra a), fastsættes, at det er medlemsstaternes ansvar at 
opstille klare lovkrav.
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Ændringsforslag 324
Kathy Sinnott

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) der findes ordninger for systematisk 
uddannelse af høj kvalitet for 
sundhedsprofessionelle, der kan sikre, at 
sundhedstjenesteyderne kan overholde 
sådanne standarder under hensyntagen til 
international lægevidenskab og alment 
anerkendt god medicinsk praksis

Or. en

Begrundelse

Access to high quality care and best practice are enshrined in training and education.

Today, there are striking and important differences in the education and training structures 
applying in different Member States. This gives rise to uncertainties for patients regarding the 
quality of care they may receive, because the structure of training of medical doctors varies 
significantly in terms of duration and contents.

Consequently, raising and harmonising the standards of professional education, training and 
certification are practical and important steps which will deliver quality assurance. If all 
healthcare providers can offer the same level of treatment throughout the EU - thanks to 
European common standards of education and training- , patients will be assured that the 
quality of care provided at home is similar to that supplied on a cross-border basis.

Ændringsforslag 325
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(a) der findes ordninger, der sikrer, at 
sundhedstjenesteyderne kan overholde 
sådanne standarder under hensyntagen til 
international lægevidenskab og alment 

(a) der findes ordninger, der sikrer, at 
sundhedstjenesteyderne og de 
akutmedicinske tjenester kan overholde 
sådanne standarder under hensyntagen til 
udviklingen af international lægevidenskab 
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anerkendt god medicinsk praksis og alment anerkendt god medicinsk praksis

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at kvalitetsstandarderne også dækker de akutte lægelige ydelser.

Ændringsforslag 326
Kathy Sinnott

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) der findes ordninger, der sikrer, at 
sundhedstjenesteyderne og de 
akutmedicinske tjenester kan overholde 
sådanne standarder under hensyntagen til 
udviklingen af international lægevidenskab 
og alment anerkendt god medicinsk praksis

Or. en

Begrundelse

Det er indlysende, at der i tilfælde af ulykker (eller katastrofer) skal leveres sundhedsydelser 
med et minimum af administrative procedurer med forhåndstilladelser.

Behovet for en øjeblikkelig reaktion på en nødsituation i grænseområder vil kræve et 
omfattende samarbejde mellem medlemsstaterne og deres akutmedicinske tjenester på 
regionalt plan. Paramedicinere er en vigtig personalegruppe i sådanne situationer.

Ændringsforslag 327
Urszula Krupa

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

sundhedstjenesteyderne, med forbehold af 
national lovgivning, kan overholde 
sådanne standarder under hensyntagen til 
international lægevidenskab og alment 
anerkendt god medicinsk praksis

Or. pl

Begrundelse

Medlemsstaterne kan vedtage mere detaljerede bestemmelser vedrørende dette aspekt, men de 
skal tage hensyn til international lægevidenskab og alment anerkendt god medicinsk praksis.

Ændringsforslag 328
Anne Ferreira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) der findes ordninger, der sikrer, at 
sundhedstjenesteyderne kan overholde 
sådanne standarder under hensyntagen til 
international lægevidenskab og alment 
anerkendt god medicinsk praksis, og at de 
faktisk overholder dem 

Or. fr

Begrundelse

Det er afgørende, at sundhedstjenesteydere gør deres yderste for at overholde kvalitets- og 
sikkerhedsstandarderne for sundhedsydelser.
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Ændringsforslag 329
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio og Umberto Guidoni

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) sådanne kvalitets- og 
sikkerhedsstandarder offentliggøres i et 
for borgerne klart og tilgængeligt format

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør være åbne omkring kvalitets- og sikkerhedsstandarder og bør derfor 
have pligt til at gøre dem offentligt tilgængelige.

Ændringsforslag 330
Umberto Guidoni

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) certificeringen og akkrediteringen af 
behandlingsprocesserne tager hensyn til 
såvel kvalitets- og sikkerhedsaspekter som 
bæredygtighedskriterier for offentlige og 
private sundhedssystemer. En 
omkostningsstigning, der ikke kan 
vurderes eller begrundes med en reel 
forbedring af folks sundhedstilstand, kan 
medføre et sammenbrud i de offentlige 
sundhedssystemer og en stadig mere 
udtalt diskrimination fra 
forsikringssystemernes side mod patienter 
med sygdomme, der kræver en dyrere 
behandling

Or. en
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Begrundelse

Certificeringen og akkrediteringen af behandlingsprocesserne skal tage også hensyn til 
bæredygtighedskriterier for offentlige og private sundhedssystemer. I modsat fald kan 
resultatet blive, at der udelukkende indkøbes behandlings- og/eller diagnosticeringsløsninger 
ud fra omkostningskriterier, som kan medføre en stadig mere udtalt forskelsbehandling af 
patienter med sygdomme, der kræver en dyr behandling, og som derfor risikerer i stigende 
grad at blive afvist af forsikringssystemerne, sådan som det tidligere er sket for f.eks. aids-
patienter.

Ændringsforslag 331
Nicolae Vlad Popa

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) sundhedsydelser som nævnt i stk. 1, 
litra a), leveres i overensstemmelse med 
kvalitets- og sikkerhedsstandarder, der er 
fastlagt af behandlingsmedlemsstaten og 
sikrer, at

i) patienter og sundhedstjenesteydere fra 
andre medlemsstater kan få oplysning om 
disse standarder og retningslinjer, 
herunder regler for opsyn, bl.a. ad 
elektronisk vej

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

ii) patienter og sundhedstjenesteydere fra 
andre medlemsstater kan få information
om udbud, priser og resultater af leverede
sundhedsydelser og oplysninger om 
sundhedstjenesteyderens
forsikringsdækning eller andre former for 
personlig eller kollektiv 
erhvervsansvarsdækning

Or. en

Begrundelse

While the text proposed by the Commission implies that healthcare providers receive the 
information and pass it on to the patients so they can make an informed decision, the 



AM\762980DA.doc 27/102 PE418.256v01-00

 DA

amendment suggests that both the healthcare providers and beneficiaries can be informed.
Given the fact that both the patient has to have the information in order to make an informed 
decision, as has the healthcare provider in order to offer the best healthcare available, the 
text should state that it is imperative for both parties to be informed on standard, guidelines, 
provisions on supervision, on availability, prices and outcomes of the healthcare provided 
and details of the healthcare provider’s insurance cover or other means of personal or 
collective protection with regard to their professional liability.

Ændringsforslag 332
Edite Estrela

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) sundhedsydelser som nævnt i stk. 1, 
litra a), leveres i overensstemmelse med de 
kvalitets- og sikkerhedsstandarder og 
kvalitets- og sikkerhedsretningslinjer, der 
er fastlagt af behandlingsmedlemsstaten

Or. pt

Ændringsforslag 333
Gyula Hegyi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) sundhedstjenesteydernes anvendelse af 
nationale lovstandarder i praksis 
overvåges løbende, og at der gribes ind, 
hvis standarderne ikke overholdes,

Or. hu
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Begrundelse

Det er medlemsstaternes ansvar at udarbejde nationale bestemmelser om de grundlæggende 
principper for og krav til sundhedspleje og at sikre, at de overholdes. Vi anbefaler derfor, at 
det fastsættes, at håndhævelsen heraf er medlemsstaternes ansvar.

Ændringsforslag 334
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at kvalitetsstandarderne også dækker de akutmedicinske tjenester.

Ændringsforslag 335
Iles Braghetto

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) sundhedstjenesteydernes anvendelse af 
sådanne standarder i praksis overvåges 
løbende, og at der gribes ind, hvis de 
relevante standarder ikke overholdes, idet 

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

overholdes, idet der tages hensyn til 
udviklingen inden for lægevidenskab og 
sundhedsteknologi

Or. it

Begrundelse

Evaluering er vigtig med henblik på etablering af et netværk af faciliteter, der har opnået 
anerkendelse og akkreditering som følge af kvaliteten af de ydelser, de har leveret gennem 
årene. 

Ændringsforslag 336
Linda McAvan

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) sundhedstjenesteyderne giver
patienterne oplysninger om udbud, priser 
og resultater af leverede sundhedsydelser, 
herunder ud fra et kvalitetsmæssigt 
synspunkt, og oplysninger om 
sundhedstjenesteyderens 
registreringsstatus, forsikringsdækning 
eller andre former for personlig eller 
kollektiv erhvervsansvarsdækning

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at sikre, at artiklen fokuserer på at give patienterne 
den nødvendige juridiske klarhed og information, der kan sætte dem i stand til at foretage 
informerede valg i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser. 
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Ændringsforslag 337
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) sundhedstjenesteyderne stiller al 
relevant information til rådighed for 
patienterne, så disse kan træffe et
informeret valg, navnlig vedrørende deres 
kontraktmæssige situation, udbud, priser 
og niveauer og procedurer for 
godtgørelse, kvalitetsindekser og 
oplysninger om deres forsikringsdækning 
eller andre former for personlig eller 
kollektiv erhvervsansvarsdækning

Or. fr

Begrundelse

Sundhedstjenesteydere bør stille en mere omfattende information til rådighed, bl.a. om, 
hvorvidt de virker i offentligt eller privat regi, om de er medlem af en erhvervsorganisation, 
om de stadig har tilladelse til at udøve deres profession osv.

Hvad angår kvalitetsindekser, så er spørgsmålet om resultater af sundhedsydelser vanskeligt. 
Når en anerkendt og behørigt bemyndiget sundhedsmyndighed udsteder en form for 
godkendelse af en sundhedsprofessionel eller -virksomhed, bør den meddele dette og 
begrænse sig til denne oplysning.

Ændringsforslag 338
Urszula Krupa

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) de ansvarlige for organisationen og 
leveringen af sundhedstjenesteydelser
stiller al relevant information til rådighed 
for patienterne, så disse kan træffe et 
informeret valg, navnlig vedrørende udbud, 
priser og resultater af leverede
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forsikringsdækning eller andre former for 
personlig eller kollektiv 
erhvervsansvarsdækning

sundhedsydelser og oplysninger om deres 
forsikringsdækning eller andre former for 
personlig eller kollektiv 
erhvervsansvarsdækning

Or. pl

Begrundelse

En sådan information kan stilles til rådighed andre steder end blot på hospitaler, hvilket vil 
gøre det lettere for patienter at få adgang til den information, de har brug for på dette 
område.

Ændringsforslag 339
Frieda Brepoels

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) sundhedstjenesteyderne stiller al 
relevant information til rådighed for 
patienterne, så disse kan træffe et 
informeret valg, navnlig vedrørende deres 
registreringsstatus, udbud, priser og 
resultater af leverede sundhedsydelser og 
oplysninger om deres forsikringsdækning 
eller andre former for personlig eller 
kollektiv erhvervsansvarsdækning; 
patienterne skal sættes i stand til i så vid 
udstrækning som muligt at forstå denne 
information (om nødvendigt med hjælp 
fra en tolk eller en oversættelse)

Or. nl

Begrundelse

Sundhedstjenesteydere skal forelægge fuldstændige oplysninger om deres registreringsstatus. 
Der tænkes her på deres status som offentlig eller privat sundhedstjenesteyder og de hermed 
forbundne priser og betingelser, deres licens (om den er blevet inddraget eller ej) og deres 
medlemskab af faglige sammenslutninger. 

Desuden må patienterne gives de fornødne midler til at forstå disse oplysninger, f.eks. med 
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hjælp fra en tolk. Dette er også vigtigt for plejepersonale, som ikke kan forventes at magte 
EU's 23 officielle sprog. 

Ændringsforslag 340
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Patienter søger sundhedsydelser i udlandet, når de har problemer med at få adgang til 
behandling eller til den rette behandling i hjemlandet. Det er vigtigt, at også kvalitet og 
sikkerhed nævnes blandt kriterierne for at vælge sundhedsydelser i udlandet. 

Ændringsforslag 341
Françoise Grossetête

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

erhvervsansvarsdækning

Or. fr

Begrundelse

Udtrykket "resultater af sundhedsydelser" er yderst vanskeligt at håndtere. I mangel af 
objektive og anerkendte kriterier ville sundhedsudbyderne kunne forledes til at oplyse 
"resultater", som får dem til at fremstå i et særligt fordelagtigt lys. I de fleste medlemsstater 
har man kunnet opleve, hvordan der i medierne er blevet udviklet "kåringer" af klinikker og 
sundhedsprofessionelle. Sådanne oplysninger forekommer hverken relevante eller 
hensigtsmæssige. De risikerer desuden at kollidere med reklameforbuddet i et antal 
medlemsstater.

Ændringsforslag 342
Evangelia Tzampazi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Informationen om tilgængeligheden af sundhedsydelser, -faciliteter etc. for handicappede er 
en forudsætning for, at disse kan foretage et reelt informeret valg, der tager højde for, om 
betingelserne overhovedet er til stede for, at de kan modtage sundhedsydelser i udlandet.
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Ændringsforslag 343
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 1 – litra c a og c b (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) den offentligt udpegede bevilgende 
myndighed visiterer patienten til at 
modtage sundhedsydelser på 
behandlingssteder i andre medlemsstater
cb) den offentligt udpegede bevilgende 
myndighed giver forhåndstilsagn om 
økonomisk dækning for behandlinger 
i forsikringsmedlemsstaten eller i en 
anden medlemsstat som forudsætning for, 
at forsikringsmedlemsstaten dækker 
omkostningerne

Or. da

Begrundelse

Det skal være et fagligt grundlag, der bestemmer, hvor og hvornår patienter tilbydes 
behandling, ikke personlig økonomi eller individuel adgang til særlige ressourcer.

Ændringsforslag 344
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) patienterne kan klage til en uafhængig 
domsmyndighed eller ombudsmand i både 
behandlings- og forsikringsmedlemsstaten
og er sikret gratis retsmidler og i givet fald
erstatning, hvis de lider skade forårsaget af 
sundhedsydelser, de har gjort brug af

Or. en
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Begrundelse

Med henblik på at sikre, at patienterne ikke kun kan klage i teorien, men også i praksis, og at 
de har adgang til de relevante retsmidler og kan opnå den fornødne erstatning, bør de kunne 
indgive deres klage og erstatningskrav både i behandlings- og forsikringsmedlemsstaten.

Ændringsforslag 345
Claude Turmes, Margrete Auken

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) patienterne kan klage til en uafhængig 
instans og er sikret gratis retsmidler og 
erstatning, hvis de lider skade forårsaget af 
sundhedsydelser, de har gjort brug af

Or. en

Ændringsforslag 346
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) patienterne har klageadgang, og der 
findes gratis ordninger, som kan sikre 
dem gratis retsmidler og erstatning, hvis de 
lider skade eller bliver opmærksom på 
forvoldt skade, som er forårsaget af 
sundhedsydelser, de har gjort brug af

Or. en

Begrundelse

Patienterne bør kunne gøre krav på retsmidler eller erstatning i tilfælde af skade og have 
sikkerhed for, at denne proces er gratis og gennemsigtig. En reference til eksistensen af 
ordninger med dette formål er en forudsætning for at kunne opnå dette mål.
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Ændringsforslag 347
Linda McAvan

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) patienterne har mulighed for at klage,
og der findes ordninger, der giver adgang 
til retsmidler og erstatning, hvis de lider 
skade forårsaget af sundhedsydelser, de har 
gjort brug af

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at sikre, at artiklen fokuserer på at give patienterne 
den nødvendige juridiske klarhed og information, der kan sætte dem i stand til at foretage 
informerede valg i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser. 

Ændringsforslag 348
Marianne Thyssen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) patienterne har klageadgang og er sikret 
retsmidler, således at de kan få erstatning 
for den skade, de måtte lide som følge af 
sundhedsydelser, de har gjort brug af

Or. nl
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Ændringsforslag 349
Bill Newton Dunn

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

d) patienterne har klageadgang og er sikret 
retsmidler og erstatning, hvis de lider skade 
forårsaget af sundhedsydelser, de har gjort 
brug af Uanset hvilket system, der vælges, 
skal ordningerne for afhjælpning og 
erstatning være indrettet til formålet og 
være tilgængelige for alle, dvs. være åbne, 
hurtige, billige og uafhængige, ligesom de 
skal kunne benyttes af en syg eller skadet 
patient, hvis første sprog måske ikke er 
det samme som medlemsstatens.
Procedurerne må ikke begrænse 
klageadgangen eller gøre det nødvendigt 
for patienten at rejse tilbage til den 
medlemsstat, hvor behandlingen fandt 
sted.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaternes nationale ordninger for administrativ afhjælpning af og ydelse af 
erstatning for lægefejl er begrænsede. Mindre velbeslåede borgere har måske ikke mulighed 
for at gå rettens vej. Dette ændringsforslag sigter på at øge klarheden for patienterne ved at 
fastlægge en række minimumskrav, medlemsstaterne skal opfylde. 

Ændringsforslag 350
Linda McAvan

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) der for behandlinger, der udføres på 
deres område, findes ordninger for 
erhvervsansvarsforsikring eller en garanti 
eller en lignende ordning, som er 

e) der for behandlinger, der udføres på 
deres område, findes ordninger for 
erhvervsansvarsforsikring eller 
arbejdsgiveransvar, som er ækvivalent 
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ækvivalent eller i det væsentlige 
sammenlignelig med hensyn til formålet, 
og som er afstemt efter risikoens art og 
omfang

eller i det væsentlige sammenlignelig med 
hensyn til formålet, og som er afstemt efter 
risikoens art og omfang

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag tager højde for de tilfælde, hvor det ikke er sundhedsarbejderne selv, 
men deres arbejdsgiver, der hæfter.

Ændringsforslag 351
Gyula Hegyi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) der for behandlinger, der udføres på 
deres område, findes ordninger for 
erhvervsansvarsforsikring eller en garanti 
eller en lignende ordning, som er 
ækvivalent eller i det væsentlige 
sammenlignelig med hensyn til formålet, 
og som er afstemt efter risikoens art og 
omfang

e) nationale standarder skaber 
lovrammen for funktionsmåden for 
ordninger for erhvervsansvarsforsikring, 
som er afstemt efter risikoens art og 
omfang, eller der for behandlinger, der 
udføres på deres område findes en anden 
garanti, som er ækvivalent eller i det 
væsentlige sammenlignelig med 
ovenstående med hensyn til formålet

Or. hu

Begrundelse

Den måde, som ordninger for erhvervsansvarsforsikring skal fungere på, kan ikke fastsættes i 
fællesskabslov, da dette ville udgøre en klar indblanding i medlemsstaternes beføjelser med 
hensyn til finansieringen af deres sundhedssystemer. Denne forpligtelse kan ikke udledes af 
fællesskabslovgivningen. Betydningen af "anden garanti" er fortsat uklar.
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Ændringsforslag 352
Françoise Grossetête

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) der for behandlinger, der udføres på 
deres område, findes ordninger for 
erhvervsansvarsforsikring eller en garanti 
eller en lignende ordning, som er 
ækvivalent eller i det væsentlige 
sammenlignelig med hensyn til formålet, 
og som er afstemt efter risikoens art og 
omfang

e) der for behandlinger, der udføres på 
deres område, findes ordninger for 
erhvervsansvarsforsikring eller en garanti 
eller en lignende ordning, som er 
ækvivalent eller i det væsentlige 
sammenlignelig med hensyn til formålet, 
og som er afstemt efter risikoens art og 
omfang, og at de sundhedsprofessionelle 
oplyser de kompetente myndigheder om, 
at de har tegnet sådanne forsikringer 

Or. fr

Begrundelse

For at sikre patienter i Den Europæiske Union en ensartet beskyttelse er det vigtigt, at 
erhvervsansvarsforsikring gøres obligatorisk, og reguleringsmyndigheden for det pågældende 
erhverv kontrollerer dette. Der er ligeledes behov for at sikre koordinering af de garantier, 
som disse forsikringer indebærer, både i henseende til niveauet for maksimumgodtgørelser og 
i henseende til gennemførelsesvilkår.

Ændringsforslag 353
Anne Ferreira

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) der for behandlinger, der udføres på 
deres område, findes ordninger for 
erhvervsansvarsforsikring eller en garanti 
eller en lignende ordning, som er 
ækvivalent eller i det væsentlige 
sammenlignelig med hensyn til formålet, 
og som er afstemt efter risikoens art og 
omfang

e) der for behandlinger, der udføres på 
deres område, findes ordninger for 
erhvervsansvarsforsikring eller en garanti 
eller en lignende ordning, som er 
ækvivalent eller i det væsentlige 
sammenlignelig med hensyn til formålet, 
og som er afstemt efter risikoens art og 
omfang, og at de sundhedsprofessionelle 
oplyser de kompetente myndigheder om, 
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at de har tegnet sådanne forsikringer 

Or. fr

Begrundelse

Denne forsikring sikrer beskyttelse af patienterne. Men det er også nødvendigt at sørge for, at 
reguleringsmyndigheden for det pågældende erhverv fører tilsyn, og at de garantier, der 
indgår i disse forsikringer, koordineres både i henseende til lofter for godtgørelserne og 
gennemførelsesvilkår.

Ændringsforslag 354
Marianne Thyssen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

f) der eksisterer ret til kontinuitet i 
behandlingen gennem videregivelse af 
relevante medicinske data vedrørende 
patienten; i denne forbindelse skal de 
grundlæggende rettigheder til beskyttelse 
af privatlivets fred i forbindelse med 
behandling af personoplysninger 
respekteres i overensstemmelse med de 
nationale foranstaltninger til gennemførelse 
af fællesskabsbestemmelser om beskyttelse 
af personoplysninger, særlig direktiv 
95/46/EF og direktiv 2002/58/EF

Or. nl

Ændringsforslag 355
Urszula Krupa

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) patienter fra andre medlemsstater 
behandles på samme måde som 
behandlingsmedlemsstatens egne borgere, 

g) patienter fra andre medlemsstater har 
samme rettigheder også med hensyn til 
den anvendte behandlingsproces, 
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også når det gælder beskyttelse mod 
forskelsbehandling i henhold til 
fællesskabsretten og gældende lovgivning i 
behandlingsmedlemsstaten.

behandles på samme måde som 
behandlingsmedlemsstatens egne borgere 
og underrettes om klagemulighederne, 
også når det gælder beskyttelse mod 
forskelsbehandling i henhold til 
fællesskabsretten og gældende lovgivning i 
behandlingsmedlemsstaten.

Or. pl

Begrundelse

Dette er i overensstemmelse med de generelle principper om retfærdighed og ikke-
forskelsbehandling som fastsat i artikel 21 i Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag 356
Marianne Thyssen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

g) patienter fra andre medlemsstater 
behandles på samme måde som 
behandlingsmedlemsstatens egne borgere, 
også når det gælder beskyttelse mod 
forskelsbehandling i henhold til 
fællesskabsretten og gældende lovgivning i 
behandlingsmedlemsstaten;
ligebehandling forhindrer ikke 
medlemsstaterne i at prioritere patienter 
fra deres egen medlemsstat, hvis dette 
viser sig nødvendigt for at sikre, at 
grænseoverskridende sundhedsydelsers 
konsekvenser for ventetider forbliver 
rimelige og lette at forvalte;
ligebehandling forhindrer ikke 
medlemsstaterne i at fastsætte en anden 
pris for grænseoverskridende 
sundhedsydelser, hvis dette er nødvendigt 
for at tage hensyn til udgifterne til
udvikling af behandlingstilbud og 
behandlingsinfrastruktur.
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Or. nl

Ændringsforslag 357
John Bowis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

g) patienter fra andre medlemsstater 
behandles på samme måde som 
behandlingsmedlemsstatens egne borgere, 
også når det gælder beskyttelse mod 
forskelsbehandling i henhold til 
fællesskabsretten og gældende lovgivning i 
behandlingsmedlemsstaten. Dette direktiv 
forpligter dog ikke 
sundhedstjenesteyderne i en medlemsstat 
til at levere sundhedsydelser til en 
forsikret fra en anden medlemsstat eller 
til at prioritere leveringen af 
sundhedsydelser til en forsikret fra en 
anden medlemsstat på bekostning af en 
forsikret fra behandlingsmedlemsstaten 
med tilsvarende sundhedsbehov. 

Or. en

Ændringsforslag 358
Iles Braghetto

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

g) patienter fra andre medlemsstater 
behandles på samme måde som 
behandlingsmedlemsstatens egne borgere, 
også når det gælder beskyttelse mod 
forskelsbehandling i henhold til 
fællesskabsretten og gældende lovgivning i 
behandlingsmedlemsstaten. Dette direktiv 
indebærer imidlertid ikke, at 
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sundhedstjenesteydere skal acceptere 
planlagt behandling eller give førsteret til 
patienter fra andre medlemsstater til 
skade for andre patienter med lignende 
sundhedsbehov, f.eks. ved at øge 
ventetiden på behandling.

Or. en

Begrundelse

For at skabe klarhed og konsekvens forekommer det nyttigt at medtage en passus i direktivets 
korpus, hvor man bekræfter, som det fremgår af betragtning 12, at sundhedsvæsenet ikke er 
forpligtet til at acceptere planlagt behandling eller prioritere patienter fra andre 
medlemsstater til skade for patienter fra behandlingsmedlemsstaten.

Ændringsforslag 359
Gyula Hegyi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

g) patienter fra andre medlemsstater 
behandles på samme måde som 
behandlingsmedlemsstatens egne borgere, 
også når det gælder beskyttelse mod 
forskelsbehandling i henhold til 
fællesskabsretten og gældende lovgivning i 
behandlingsmedlemsstaten, dog med 
forbehold for medlemsstaternes 
forpligtelse til at sikre, at 
sundhedstjenesteyderne inden for det 
offentligt finansierede system giver 
forrang til patienter, som skal behandles i 
henhold til det henvisningssystem, der er 
fastlagt i de nationale bestemmelser, eller 
som står på en venteliste

Or. hu

Begrundelse

Med hensyn til artikel 5, stk. 1, litra g), mener vi, at forbuddet mod forskelsbehandling ikke 
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må berøre medlemsstaternes ansvar ved tilbud om behandling at sikre, at patienter, som i 
henhold til det henvisningssystem, der er fastlagt i de nationale bestemmelser, skal behandles, 
skal have forrang.

Ændringsforslag 360
Marianne Thyssen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) retten til skriftlige eller elektroniske 
patientjournaler beskyttes med henblik på 
kontinuitet i behandlingen.

Or. nl

Begrundelse

Patientjournaler er meget vigtige i betragtning af det specifikke problem med kontinuitet i 
behandlingen i grænseoverskridende situationer.

Ændringsforslag 361
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio og Umberto Guidoni

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) der udfoldes systematiske og 
vedvarende bestræbelser på at sikre, at 
disse standarder forbedres i 
overensstemmelse med Det Europæiske 
Råds konklusioner om fælles værdier og 
principper i Den Europæiske Unions 
sundhedssystemer og under hensyntagen 
til internationale lægevidenskabelige 
fremskridt, alment anerkendt god 
medicinsk praksis samt nye 
sundhedsteknologier
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Or. en

Begrundelse

Sundhedssystemerne i Den Europæiske Union bør være baseret på de fælles værdier og 
principper, Det Europæiske Råd har fastlagt, og holde sig ajour med udviklingen inden for 
lægevidenskab, teknologi og praksis.

Ændringsforslag 362
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) medlemsstaterne fastlægger en klar 
definition af patientrettigheder og af 
befolkningens rettigheder med hensyn til 
sundhedsydelser i henhold til Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder.

Or. en

Begrundelse

Da dette direktiv har til formål at fastlægge patienters rettigheder i forbindelse med 
grænseoverskridende sundhedsydelser, bør medlemsstaterne definere og kodificere såvel 
disse rettigheder som borgernes rettigheder generelt i relation til sundhedsydelser. Dette bør 
ske i overensstemmelse med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag 363
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio og Umberto Guidoni

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De offentlige myndigheder i 
behandlingsmedlemsstaterne overvåger 
regelmæssigt deres sundhedssystemers 
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tilgængelighed, kvalitet og finansielle 
status på grundlag af de data, der 
indsamles i henhold til artikel 18. De 
træffer rettidige foranstaltninger for at 
opretholde niveauet for folkesundheden 
og den finansielle bæredygtighed af de 
sociale sikringssystemer.

Or. en

Begrundelse

Sundhedssystemerne i EU bør opfylde befolkningens behov, dvs. sørge for tilgængelige 
sundhedsydelser af god kvalitet med et tilstrækkeligt finansieringsgrundlag. Det er derfor 
vigtigt, at sundhedssystemerne regelmæssigt overvåges og screenes af de offentlige 
myndigheder på grundlag af objektive data, og at disse myndigheder træffer de fornødne 
skridt til at sikre deres sundhedssystemers kvalitet, tilgængelighed og finansielle status.

Ændringsforslag 364
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio og Umberto Guidoni

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Medlemsstaterne fastlægger en klar 
definition af patientrettigheder og af 
befolkningens rettigheder med hensyn til 
sundhedsydelser i henhold til Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder.

Or. en

Begrundelse

Da dette direktiv har til formål at fastlægge patienters rettigheder i forbindelse med 
grænseoverskridende sundhedsydelser, bør medlemsstaterne definere og kodificere såvel 
disse rettigheder som borgernes rettigheder generelt relation til sundhedsydelser og på 
grundlag af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.
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Ændringsforslag 365
Åsa Westlund

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. En medlemsstat kan, men har ikke 
pligt til at tage mod patienter fra andre 
medlemsstater med henblik på planlagte 
sundhedsydelser. Sådanne planlagte 
sundhedsydelser må ikke begrænse 
medlemsstatens mulighed for eller pligt til 
at levere sundhedsydelser til sin egen 
befolkning. 

Or. sv

Begrundelse

Det er vigtigt at pointere, at dette direktiv ikke må bidrage til en forringelse af 
sundhedsydelsernes kvalitet eller begrænse adgangen til sådanne sundhedsydelser i 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 366
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaternes foranstaltninger til 
gennemførelse af denne artikel skal være 
i overensstemmelse med bestemmelserne i 
direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af 
erhvervsmæssige kvalifikationer og 
direktiv 2000/31/EF om visse retlige 
aspekter af 
informationssamfundstjenester, navnlig 
elektronisk handel, i det indre marked.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Disse referencer flyttes til artikel 3.

Ændringsforslag 367
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Begrundelse

Det er ikke nødvendigt med en bestemmelse om udarbejdelse af retningslinjer i denne tekst, 
eftersom Kommissionen er tildelt et generelt mandat til at udstede retningslinjer til 
gennemførelse af fællesskabslovgivning. 

Ændringsforslag 368
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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Or. en

Begrundelse

Denne artikel vedrører behandlingsmedlemsstatens opgaver, og dette stykke er derfor ikke 
passende.

Ændringsforslag 369
Edite Estrela

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 370
Claude Turmes, Margrete Auken

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 371
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. I det omfang, det er nødvendigt for at 
lette leveringen af grænseoverskridende 
sundhedsydelser, og med udgangspunkt i et 
højt sundhedsbeskyttelsesniveau 
udarbejder medlemsstaterne retningslinjer 
for at lette gennemførelsen af stk. 1 og 
informerer Kommissionen om indholdet 
af disse retningslinjer senest tre måneder 
efter lovgivningens ikrafttrædelse.

Hvis en medlemsstat undlader at 
udarbejde sådanne retningslinjer for at 
lette gennemførelsen af stk. 1, udarbejder 
Kommissionen retningslinjerne i 
samarbejde med medlemsstaten.
Medlemsstaten og Kommissionen sikrer, 
at sundhedstjenesteyderne og patienterne 
har let adgang til disse retningslinjer.

Or. en

Begrundelse

Dette vil bringe forslaget mere i tråd med nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet 
samt anerkendelsen af medlemsstaternes kompetence inden for sundhedspleje.

Ændringsforslag 372
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. I det omfang, det er nødvendigt for at 
lette leveringen af grænseoverskridende 
sundhedsydelser, og med udgangspunkt i et 
højt sundhedsbeskyttelsesniveau 

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

udgangspunkt i et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau udarbejder 
Kommissionen i samarbejde med 
medlemsstaterne retningslinjer for at 
fremme gennemførelsen af stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at kvalitetsstandarderne også dækker de akutmedicinske tjenester.

Ændringsforslag 373
Kathy Sinnott

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Det er indlysende, at der i tilfælde af ulykker (eller katastrofer) skal leveres sundhedsydelser 
med et minimum af administrative procedurer med forhåndstilladelser. 

Behovet for en øjeblikkelig reaktion på en nødsituation i grænseområder vil kræve et 
omfattende samarbejde mellem medlemsstaterne og deres akutmedicinske tjenester på 
regionalt plan. Paramedicinere er en vigtig personalegruppe i sådanne situationer.
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Ændringsforslag 374
Georgs Andrejevs

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at sikre den højeste standard for leveringen af sundhedsydelser i hele Europa 
bør der udarbejdes EU-dækkende retningslinjer. Det et nødvendigt, at de 
sundhedsprofessionelle og deres repræsentative organisationer lige fra begyndelsen 
inddrages i udformningen, vedtagelsen og gennemførelsen af disse retningslinjer.

Ændringsforslag 375
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Forslag til direktiv
Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. da
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Ændringsforslag 376
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. I betragtning af den store betydning, 
navnlig for patienterne, af at sikre 
grænseoverskridende sundhedsydelsers 
kvalitet og sikkerhed, inddrager de 
organisationer, der udarbejder de i stk. 1 
og 3 omhandlede standarder og 
retningslinjer, som et minimum 
patientorganisationer (navnlig 
grænseoverskridende 
patientorganisationer).

Or. nl

Ændringsforslag 377
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Kapitel III – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

KAPITEL III udgår
BRUG AF SUNDHEDSYDELSER I EN 

ANDEN MEDLEMSSTAT

Or. en

Begrundelse

Sondringen mellem kapitel II og III er nytteløs og unødvendig. Det vil derfor være mere enkelt 
at lade begge overskrifterne på disse kapitler udgå.
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Ændringsforslag 378
Dorette Corbey

Forslag til direktiv
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Beskyttelse af patienters valgfrihed

Medlemsstaterne sikrer, at patienter, der 
vælger grænseoverskridende 
sundhedsydelser, gør det frivilligt, og at 
sygeforsikringsselskaber under ingen
omstændigheder tilskynder eller tvinger 
patienter til at lade sig behandle i 
udlandet som følge af lavere udgifter.

Or. nl

Begrundelse

Beslutningen om at vælge grænseoverskridende sundhedsydelser skal altid træffes frivilligt af 
patienterne selv. 

Ændringsforslag 379
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Artikel 6 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6 Artikel 6
Sundhedsydelser udført i en anden 

medlemsstat
Ansvar påhvilende 

forsikringsmedlemsstatens myndigheder

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag bringes overskriften på artikel 6 på linje med overskriften på 
artikel 5. Problemet med artikeloverskrifter, der ikke afspejler artiklens indhold, er 
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gennemgående i hele forslaget, og der er derfor behov for en gennemgribende revision af 
overskrifterne.

Ændringsforslag 380
Kartika Tamara Liotard

Forslag til direktiv
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Uanset bestemmelserne i dette direktiv, 
særlig artikel 6, 7, 8 og 9, sikrer 
forsikringsmedlemsstaten, at forsikrede, 
der tager til en anden medlemsstat for at 
gøre brug af sundhedsydelser der eller 
ønsker at gøre brug af sundhedsydelser i en 
anden medlemsstat, ikke hindres i at gøre 
brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat, hvis den pågældende 
behandling indgår i de ydelser, som er 
omfattet af lovgivningen i 
forsikringsmedlemsstaten, og som den 
forsikrede har krav på i henhold til de 
samme mekanismer som dem, der gælder 
i henhold til forordning (EØF)1408/71 og 
dens efterfølger forordning (EF) nr. 
883/2004.

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

2. Medlemsstaterne sikrer, at læger og 
tjenesteydere, der arbejder på kontrakt 
med deres nationale sundhedssystemer 
eller lovpligtige socialsikringsordninger, 
har pligt til at acceptere det europæiske 
sygesikringskort (EHIC), E-112-
formularen osv. og behandle patienter, 
der fremviser deres EHIC, på samme 
betingelser som dem, der er angivet i 
forordningen om koordinering af de 
sociale sikringsordninger. 
Medlemsstaterne forpligter tjenesteyderne 
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til at sætte et EHIC-symbol op i 
tjenesteudbyderens modtagelseslokale 
(svarende til den måde, 
kreditkortsymboler sættes op i butikker og 
restauranter) for at vise, at de accepterer 
EHIC i henhold til den nævnte 
forordning.

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

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

4. Medlemsstaterne skal råde over en 
ordning til beregning af udgifter, som den 
lovpligtige socialsikringsordning skal 
godtgøre den forsikrede for 
sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat. Denne ordning skal være 
baseret på objektive, ikke-diskriminerende 
kriterier, der er kendt på forhånd, og de 
udgifter, der godtgøres efter ordningen, 
må ikke være mindre end dem, der ville 
være blevet godtgjort, hvis de samme eller 
tilsvarende sundhedsydelser var blevet 
udført på forsikringsmedlemsstatens 
område.
5. Patienter, der tager til en anden 
medlemsstat for at gøre brug af 
sundhedsydelser der, eller som ønsker at 
gøre brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat, sikres adgang til deres 
journaler i overensstemmelse med de 
nationale foranstaltninger til gennemførelse 
af fællesskabsbestemmelser om beskyttelse 
af personoplysninger, særlig direktiv 
95/46/EF og direktiv 2002/58/EF.

5. Patienter, der gør brug af 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat 
end deres forsikringsmedlemsstat, eller 
som ønsker at gøre brug af 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat, 
sikres adgang til deres journaler i 
overensstemmelse med de nationale 
foranstaltninger til gennemførelse af 
fællesskabsbestemmelser om beskyttelse af 
personoplysninger, særlig direktiv 
95/46/EF og direktiv 2002/58/EF.
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Or. en

Begrundelse

The Commission proposal on the reimbursement of health care costs might discriminate in 
practice against the principle of 'equal access for all' to cross-border healt care services and 
the principles of equity and equal treatment regardless of patients' income and treatment 
costs. People with lower incomes would be unlikely to be able to take advantage of the 
Commission's much vaunted ' internal market freedom' in view of upfront payments to be 
made, the costs of travel and accomodation, and because language barriers and uncertainty 
over the legal situation in other EU countries would make the risks of seeking treatment in 
another Member State too daunting. And for insured persons from poorer Member States 
such as e.g. Romania or Bulgaria it is hardly likely that they can obtain treatment in richer
Member States such as e.g. Sweden or France on this basis, as their own health insurance 
scheme would pay only a small fraction of the costs of any such treatment. In order to 
strenghten patients' ricghts in cross-border healthcare, therefore, the already existing 
framework of the coordination of social protection schemes exclusively should be used.

Ændringsforslag 381
Edite Estrela

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Forsikringsmedlemsstaten sikrer, at 
patienter, der har brug for 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat, 
ikke hindres i at gøre brug af sådanne 
sundhedsydelser, hvis den pågældende 
behandling indgår i de ydelser, som er 
omfattet af lovgivningen i 
forsikringsmedlemsstaten, og som de har 
krav på, og at adgangen til disse 
sundhedsydelser er i overensstemmelse 
med procedurerne for klinisk henvisning i 
forsikringsmedlemsstaten. 
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forsikringsmedlemsstaten, der afgør, 
hvilke sundhedsydelsesomkostninger der 
dækkes, uanset hvor ydelserne leveres.

Or. pt

Ændringsforslag 382
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Uanset bestemmelserne i artikel 7, 8 og 
9, sikrer forsikringsmedlemsstaten, at 
forsikrede, der tager til en anden 
medlemsstat for at gøre brug af 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat, 
får deres udgifter godtgjort.

Det er forsikringsmedlemsstaten, der afgør, 
hvilke sundhedsydelsesudgifter den 
forsikrede har ret til at få godtgjort, 
godtgørelsens størrelse og den 
egenbetaling, som den pågældende selv 
skal udrede, uanset hvor ydelserne leveres.

Or. en
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Begrundelse

Formålet er at forenkle dette stykke.

Ændringsforslag 383
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat

Sundhedsydelser leveret i eller fra en 
anden medlemsstat

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

1. Uanset bestemmelserne i dette direktiv, 
særlig artikel 7, 8 og 9, sikrer 
forsikringsmedlemsstaten, at forsikrede, 
der tager til en anden medlemsstat for at 
gøre brug af sundhedsydelser der eller 
ønsker at gøre brug af sundhedsydelser fra
en anden medlemsstat uden fysisk at tage 
til denne medlemsstat, og som ønsker at 
købe varer i forbindelse med 
sundhedsydelser der, ikke hindres i at gøre 
brug af disse sundhedsydelser eller disse 
varer, hvis den pågældende behandling 
eller de pågældende varer indgår i de 
ydelser, som er omfattet af lovgivningen i 
forsikringsmedlemsstaten, og som den 
forsikrede har krav på. 
Forsikringsmedlemsstaten godtgør den 
forsikrede de udgifter, som ville være 
blevet dækket af dens lovpligtige 
socialsikringsordning, hvis den samme 
eller tilsvarende sundhedsydelse var blevet 
leveret på dens område eller de samme 
eller lignende varer købt på dens område. 
Dette direktiv er ikke til hinder for, at 
medlemsstaterne kan vedtage gunstigere 
regler, f.eks. at behandlingsudgifter 
godtgøres efter den (højere) sats, der 
gælder i den medlemsstat, hvor 
behandlingen er blevet leveret eller 
varerne købt. Dette kan navnlig være 
tilfældet i forbindelse med behandlinger 
leveret gennem de i dette direktivs artikel 
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15 omhandlede europæiske netværk af 
referencecentre.

Det er under alle omstændigheder 
forsikringsmedlemsstaten, der afgør, hvilke 
sundhedsydelsesomkostninger der dækkes, 
uanset hvor ydelserne udføres.

Det er under alle omstændigheder 
forsikringsmedlemsstaten, der afgør, hvilke 
sundhedsydelsesomkostninger og varer i 
forbindelse med sundhedsydelser der 
dækkes, uanset hvor disse leveres eller 
købes.

Or. nl

Begrundelse

Forslaget gør det kun muligt for medlemsstaterne at begrænse udstrømningen af patienter. 
Det må også gøres muligt at opnå det modsatte, nemlig at begrænse tilstrømningen af 
patienter. Både udstrømning og tilstrømning af patienter kan bringe socialsikringsordningers 
økonomiske ligevægt og/eller behandlingskapaciteten og behandlingstilgængeligheden i fare.

Ændringsforslag 384
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

udført på dens område. Såfremt der er 
flere mulige metoder til behandling af en 
bestemt sygdom eller skade, er patienten 
berettiget til at få godtgjort enhver 
behandlingsmetode, der i tilstrækkeligt 
omfang er afprøvet og testet af den 
internationale lægevidenskab, selv om en 
sådan metode endnu ikke stilles til 
rådighed i patientens 
forsikringsmedlemsstat. Hvis en 
forsikringsmedlemsstat afslår at godtgøre 
udgifterne til en sådan behandling, skal 
den fremlægge en lægelig begrundelse for 
sin afgørelse. Det er under alle 
omstændigheder forsikringsmedlemsstaten, 
der afgør, hvilke sundhedsydelsesudgifter
der dækkes, uanset hvor ydelserne udføres.
Forsikringsmedlemsstaten indfører 
passende og sammenhængende 
mekanismer, der kan gøre det muligt at 
betale sundhedstjenesteydere direkte for 
deres ydelser.

Or. en

Begrundelse

Såfremt der er flere mulige metoder til behandling af en bestemt sygdom eller skade, bør 
patienten være berettiget til at få godtgjort enhver behandlingsmetode, der i tilstrækkeligt 
omfang er afprøvet og testet af den internationale lægevidenskab, selv om en sådan metode 
endnu ikke tilbydes i patientens forsikringsmedlemsstat. Dette vil give patienterne bedre 
mulighed for at få en behandling, der passer til deres individuelle behov. desuden bør 
medlemsstaterne og Kommissionen samarbejde om at indføre mekanismer, der kan gøre det 
muligt at betale sundhedstjenesteyderne direkte, således at patienterne ikke behøver at lægge 
ud.
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Ændringsforslag 385
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Kathy Sinnott, 
Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Reguleringen af sundhedsydelser i medlemsstaterne foregår undertiden ikke ved love, men 
ved administrative forskrifter, retningslinjer og adfærdskodekser for de medicinske 
professioner. Disse er bindende for de sundhedsprofessionelle i medlemsstaterne, og de 
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samme betingelser bør derfor gælde i de medlemsstater, hvor patienten modtager behandling. 

Ændringsforslag 386
Maria Berger

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Uanset bestemmelserne i dette direktiv, 
særlig artikel 7, 8 og 9, sikrer 
forsikringsmedlemsstaten, at forsikrede, 
der tager til en anden medlemsstat for at 
gøre brug af sundhedsydelser der eller 
ønsker at gøre brug af sundhedsydelser i en 
anden medlemsstat, ikke hindres i at gøre 
brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat, hvis den pågældende 
behandling indgår i de ydelser, som er 
omfattet af lovgivningen i 
forsikringsmedlemsstaten, og som den 
forsikrede har krav på. 
Forsikringsmedlemsstaten godtgør den 
forsikrede de faktiske udgifter til den
sundhedsydelse, der er gjort brug af i 
behandlingsmedlemsstaten. Såfremt der 
er flere mulige metoder til behandling af 
en bestemt sygdom eller skade, er 
patienten berettiget til at få godtgjort 
enhver behandlingsmetode, der i 
tilstrækkeligt omfang er afprøvet og testet 
af den internationale lægevidenskab, selv 
om en sådan metode endnu ikke stilles til 
rådighed i forsikringsmedlemsstaten. Det 
er under alle omstændigheder 
forsikringsmedlemsstaten, der afgør, hvilke 
sundhedsydelsesomkostninger der dækkes, 
uanset hvor ydelserne udføres.

Or. de

Begrundelse

For at forhindre, at det økonomiske grundlag for de nationale sundhedssystemer i 
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behandlingsmedlemsstaterne bringes i fare, skal der budgetteres med de faktiske udgifter i 
behandlingsmedlemsstaten.

Ændringsforslag 387
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Uanset bestemmelserne i dette direktiv, 
særlig artikel 7, 8 og 9, sikrer 
forsikringsmedlemsstaten, at forsikrede, 
der tager til en anden medlemsstat for at 
gøre brug af sundhedsydelser der eller 
ønsker at gøre brug af sundhedsydelser i en 
anden medlemsstat, ikke hindres i at gøre 
brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat, hvis den pågældende 
behandling indgår i de ydelser, som er 
omfattet af lovgivningen i 
forsikringsmedlemsstaten, og som den 
forsikrede har krav på. 
Forsikringsmedlemsstaten godtgør den 
forsikrede udgifterne til den behandling, 
der er almindelig i 
behandlingsmedlemsstaten ved den 
pågældende diagnose og forskriftsmæssigt 
gennemført, op til det beløb, som den 
forsikrede ville have fået dækket for en 
sædvanlig og forskriftsmæssigt 
gennemført behandling ved denne 
diagnose i sin forsikringsmedlemsstat. Det 
er under alle omstændigheder 
forsikringsmedlemsstaten, der afgør, hvilke 
sundhedsydelsesomkostninger der dækkes, 
uanset hvor ydelserne udføres.

Or. de

Begrundelse

Sundhedsydelser kan i øjeblikket ikke sammenlignes på tværs af grænserne. For overhovedet 
at muliggøre godtgørelse efter ordningen i dette direktiv, bør patienten få godtgjort 



AM\762980DA.doc 65/102 PE418.256v01-00

 DA

udgifterne til sin diagnosespecifikke behandling i overensstemmelse med, hvorledes denne 
sædvanligvis og forskriftsmæssigt ydes i behandlingsmedlemsstaten. Omfanget af de 
godtgjorte udgifter begrænser sig i denne forbindelse til de behandlingsomkostninger, som 
sædvanligvis og forskriftsmæssigt ville være opstået ved den samme diagnose i patientens 
forsikringsmedlemsstat.

Ændringsforslag 388
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Begrundelse

Forsikringsmedlemsstaten har kompetence til at fastsætte ikke blot, hvilke sundhedsydelser



PE418.256v01-00 66/102 AM\762980DA.doc

DA

der giver ret til godtgørelse (sidste del af artikel 6, stk. 1), men også godtgørelsens og 
egenbetalingens størrelse i hvert enkelt tilfælde.

Ændringsforslag 389
Christofer Fjellner

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Uanset bestemmelserne i dette direktiv, 
særlig artikel 7, 8 og 9, sikrer 
forsikringsmedlemsstaten, at forsikrede, 
der tager til en anden medlemsstat for at 
gøre brug af sundhedsydelser der eller 
ønsker at gøre brug af sundhedsydelser i en 
anden medlemsstat, ikke hindres i at gøre 
brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat, hvis den pågældende 
behandling indgår i de ydelser, som er 
omfattet af lovgivningen i 
forsikringsmedlemsstaten, og som den 
forsikrede har krav på. 
Forsikringsmedlemsstaten godtgør den 
forsikrede de udgifter, som ville være 
blevet dækket af dens lovpligtige offentlige
ordning, hvis den samme eller tilsvarende 
sundhedsydelse var blevet leveret på dens 
område. Patienterne har ret til godtgørelse 
for behandlingsmetoder, selv om disse 
ikke godtgøres i deres egen medlemsstat, 
forudsat at dette er tilfældet i 
værtsmedlemsstaten, og at metoden er 
godkendt af den internationale 
lægevidenskab.

Or. sv

Begrundelse

Medlemsstaterne skal have ret til at udforme deres egne socialsikringsordninger. Dog beror 
behandlingsmetoden ofte på praksis inden for den medicinske profession alt efter uddannelse 
og specialisering. Dette bør ikke være bestemmende for, hvad der godtgøres, idet dette i 
stedet bør afhænge af, hvilke resultater der nås for patienten. Dette berører ikke 
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godtgørelsens størrelse, men giver blot patienterne større valgfrihed, hvilket er særlig vigtigt 
for patienter med nye eller sjældnere sygdomme.

Ændringsforslag 390
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. nl
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Ændringsforslag 391
Iles Braghetto

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Begrundelse

Det bør specificeres, at denne artikel vedrører planlagt behandling som årsag til at tage til 
udlandet.
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Ændringsforslag 392
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. it

Begrundelse

Til forskel fra begrebet "samme sundhedsydelse" dækker begrebet "tilsvarende 
sundhedsydelse" ikke noget præcist forhold. Det er derfor nødvendigt at lade sidstnævnte 
begreb udgå for at undgå enhver tvetydighed. 
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Ændringsforslag 393
Niels Busk

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. da

Begrundelse

Nogle medlemsstaters sundhedsvæsen bygger på et princip om lige og vederlagsfri adgang 
for patienterne og for at kunne fortsætte hermed, bør det være muligt at afholde patienternes 
udgifter på forhånd, så patienten ikke først selv skal afholde udgifterne mod senere 
godtgørelse fra hjemstaten. Det vil stille patienterne lige uanset deres betalingsformåenhed.
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Ændringsforslag 394
Edite Estrela

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Udgifterne til sundhedsydelser leveret i 
en anden medlemsstat godtgøres eller 
betales, alt efter hvilken type 
sundhedssystem der er tale om, af 
forsikringsmedlemsstaten i henhold til 
bestemmelserne i dette direktiv med et 
beløb, der mindst svarer til de udgifter, der 
ville være blevet godtgjort, hvis de samme 
eller tilsvarende sundhedsydelser var 
blevet leveret i forsikringsmedlemsstaten, 
uden at beløbet dog kan overstige de 
faktiske udgifter til de pågældende 
sundhedsydelser og under overholdelse af 
bestemmelserne i ovenstående stykke 
(henvisningsprocedurer).

Or. pt

Ændringsforslag 395
Maria Berger

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Udgifterne til sundhedsydelser udført i 
en anden medlemsstat godtgøres 
fuldstændigt af forsikringsmedlemsstaten.
Medlemsstaterne skal også dække andre 
dermed forbundne udgifter, eksempelvis 
til terapeutisk behandling.
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Or. de

Ændringsforslag 396
Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(Trukket tilbage). (Trukket tilbage).

Or. es

Begrundelse

(Trukket tilbage)

Ændringsforslag 397
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Udgifterne til sundhedsydelser leveret i 
en anden medlemsstat godtgøres, for så 
vidt som de er omfattet af de 
socialsikringsydelser, som den forsikrede 
person i henhold til 
forsikringsmedlemsstatens lovgivning er 
berettiget til, af den kompetente institution 
i forsikringsmedlemsstaten i henhold til 
bestemmelserne i dette direktiv med et 
beløb, der mindst svarer til de udgifter, der 
ville være blevet godtgjort, hvis de samme 
eller tilsvarende sundhedsydelser var 
blevet leveret i forsikringsmedlemsstaten, 
uden at beløbet dog kan overstige de 
faktiske udgifter til de pågældende 
sundhedsydelser.

Or. nl
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Ændringsforslag 398
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio og Umberto Guidoni

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Udgifterne til sundhedsydelser leveret i 
en anden medlemsstat godtgøres eller 
betales af socialsikringsordningen i
forsikringsmedlemsstaten i henhold til 
bestemmelserne i dette direktiv op til det
beløb, der ville være blevet godtgjort, hvis 
de samme eller tilsvarende 
sundhedsydelser var blevet leveret i 
forsikringsmedlemsstaten, uden at beløbet 
dog kan overstige de faktiske udgifter til de 
pågældende sundhedsydelser. 
Medlemsstaterne kan beslutte, at de vil 
dække andre tilhørende udgifter, som 
f.eks. opholds- og rejseudgifter.

Or. en

Begrundelse

Afhængigt af hvordan sundhedssystemet er indrettet, er det måske ikke medlemsstaten selv, 
der godtgør udgifter til sundhedsydelser i udlandet, men f.eks. et forsikringsorgan. Det er 
derfor i denne sammenhæng mere passende at henvise til forsikringsmedlemsstatens 
socialsikringsordning. For at gøre det lettere for patienter at gøre brug af sundhedsydelser i 
udlandet bør det være muligt for medlemsstaterne også at dække opholds- og rejseudgifter.

Ændringsforslag 399
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Udgifterne til sundhedsydelser udført i 
en anden medlemsstat godtgøres af 
forsikringsmedlemsstaten i henhold til 

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

forsikringsmedlemsstaten i henhold til 
bestemmelserne i dette direktiv op til det
beløb, der ville være blevet godtgjort, hvis 
de samme eller tilsvarende 
sundhedsydelser var blevet leveret i 
forsikringsmedlemsstaten, uden at beløbet 
dog kan overstige de faktiske udgifter til de 
pågældende sundhedsydelser. 
Medlemsstaterne dækker endvidere 
rejseudgifter.

Or. en

Begrundelse

Afhængigt af hvordan sundhedssystemet er indrettet, er det måske ikke medlemsstaten selv, 
der godtgør udgifter til sundhedsydelser i udlandet, men f.eks. et forsikringsorgan. Det er 
derfor i denne sammenhæng mere passende at henvise til forsikringsmedlemsstatens 
socialsikringsordning. For at gøre det lettere for patienter at gøre brug af sundhedsydelser i 
udlandet bør medlemsstaterne også dække rejseudgifter.

Ændringsforslag 400
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Udgifterne til sundhedsydelser udført i 
en anden medlemsstat godtgøres af 
forsikringsmedlemsstaten i henhold til 
bestemmelserne i dette direktiv op til det
beløb, der ville være blevet godtgjort af 
forsikringsmedlemsstaten, hvis disse
sundhedsydelser var blevet leveret på dens 
område, uden at beløbet dog kan overstige 
de faktiske udgifter til de pågældende 
sundhedsydelser.

Or. en
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Begrundelse

Sætning "de samme eller tilsvarende" sundhedsydelser er juridisk uklar og bør slettes. 

Ændringsforslag 401
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Se artikel 6, stk. 1, ovenfor.

Ændringsforslag 402
Anne Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Udgifterne til sundhedsydelser udført i 
en anden medlemsstat godtgøres af 
forsikringsmedlemsstaten i henhold til 
bestemmelserne i dette direktiv med et 
beløb, der mindst svarer til de udgifter, der 
ville være blevet godtgjort, hvis de samme 

2. Udgifterne til sundhedsydelser udført i 
en anden medlemsstat godtgøres af 
forsikringsmedlemsstaten i henhold til 
bestemmelserne i dette direktiv med et 
beløb, der mindst svarer til de udgifter, der 
ville være blevet godtgjort, hvis de samme 



PE418.256v01-00 76/102 AM\762980DA.doc

DA

eller tilsvarende sundhedsydelser var 
blevet udført i forsikringsmedlemsstaten, 
uden at beløbet dog kan overstige de 
faktiske udgifter til de pågældende 
sundhedsydelser.

sundhedsydelser var blevet udført i 
forsikringsmedlemsstaten, uden at beløbet 
dog kan overstige de faktiske udgifter til de 
pågældende sundhedsydelser.

Or. fr

Begrundelse

Samme begrundelse som til ændringsforslaget til stk. 3 - for at sikre kohærens i denne artikel.

Ændringsforslag 403
Christofer Fjellner

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. sv

Begrundelse

Medlemsstaterne skal have ret til at udforme deres egne socialsikringsordninger. Dog beror 
behandlingsmetoden ofte på praksis inden for den medicinske profession alt efter uddannelse 
og specialisering. Dette bør ikke være bestemmende for, hvad der godtgøres, idet dette i 
stedet bør afhænge af, hvilke resultater der nås for patienten. Dette berører ikke 
godtgørelsens størrelse, men giver blot patienterne større valgfrihed, hvilket er særlig vigtigt 
for patienter med nye eller sjældnere sygdomme.
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Ændringsforslag 404
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Udgifterne til sundhedsydelser udført i 
en anden medlemsstat godtgøres af 
forsikringsmedlemsstaten i henhold til 
bestemmelserne i dette direktiv med et 
beløb, der mindst svarer til de udgifter, der
ville være blevet godtgjort, hvis de samme 
eller tilsvarende sundhedsydelser var 
blevet udført i forsikringsmedlemsstaten.
Hvis udgiften til ydelsen udført i 
forsikringsmedlemsstaten er højere end i 
den anden medlemsstat, skal 
forsikringsmedlemsstaten indbetale 
differencen i en solidarisk 
behandlingsfond i den anden 
medlemsstat. Denne solidariske 
behandlingsfond giver støtte til, at 
patienter fra de billigere lande kan få 
fuld dækning ved behandling i de dyrere 
lande.

Or. da

Begrundelse

Der er behov for at indføre en ordning, som giver borgerne i de fattigere EU-lande bedre 
muligheder for at kunne blive behandlet i de rigere EU-lande. Ellers vil direktivet stille disse 
borgere dårligere end borgerne i de rigere EU-lande, når disse i ulige høj grad begynder at 
trække på sundhedssystemerne i de fattigere EU-lande.

Ændringsforslag 405
Colm Burke

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

en anden medlemsstat godtgøres af 
forsikringsmedlemsstaten i henhold til 
bestemmelserne i dette direktiv op til det
beløb, der ville være blevet godtgjort, hvis 
de samme eller tilsvarende 
sundhedsydelser var blevet leveret i 
forsikringsmedlemsstaten, uden at beløbet 
dog kan overstige de faktiske udgifter til de 
pågældende sundhedsydelser. 
Medlemsstaterne dækker endvidere andre 
beslægtede udgifter, f.eks. udgifter til 
terapeutisk behandling, under 
forudsætning af, at de samlede udgifter 
ikke er højere end det beløb, der kan 
udbetales i forsikringsmedlemsstaten.

Or. en

Begrundelse

For mange behandlingers vedkommende er det både begrebsmæssigt og i praksis umuligt at 
sige præcis, hvornår den egentlige behandling slutter, og efterbehandlingen i form af f.eks. 
rekonvalescens begynder. Det vil derfor være logisk, om den samlede behandling og ikke kun 
en enkelt proces dækkes.

Ændringsforslag 406
Evangelia Tzampazi

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De ekstraudgifter, som handicappede 
kan pådrage sig i forbindelse med 
modtagelse af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat på grund af et eller flere 
handicap, dækkes af 
forsikringsmedlemsstaten i 
overensstemmelse med den nationale 
lovgivning og under forudsætning af, at 
der foreligger tilstrækkelig dokumentation 
for disse udgifter.

Or. en
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Begrundelse

If persons with disabilities can not have their additional costs covered, they will de facto not 
have the same rights as other patients in cross-border health care. And given the fact that 
persons with disabilities in many cases will have a more significant need for health care than 
the rest of the population, the failure to cover the extra disability related expenses would 
amount to clear unequal treatment. Examples of extra disability related expenses are the 
payment of personal assistants, special transport, transport of assistive equipment, sign 
language interpretation and supported decision-making.

Ændringsforslag 407
Christofer Fjellner

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. De udgifter, der ville være blevet 
godtgjort for de samme eller lignende 
sundhedsydelser i 
forsikringsmedlemsstaten, skal beregnes 
på gennemsigtig og ikke-standardiseret 
vis, og beregningen skal omfatte alle 
udgifter til de sundhedsydelser, der ville 
være blevet leveret i 
forsikringsmedlemsstaten, og ikke blot 
begrænse sig til de variable udgifter.
Endvidere skal udgifterne beregnes på det 
relevante administrative niveau i tilfælde, 
hvor forsikringsmedlemsstaten har et 
decentraliseret sundhedssystem. 

Or. sv

Begrundelse

I adskillige tilfælde varierer udgifterne til sundhedsydelser fra medlemsstat til medlemsstat, 
og lovgivningen må tage hensyn til sådanne variationer. 
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Ændringsforslag 408
Claude Turmes, Margrete Auken

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Forsikringsmedlemsstaten kan for en 
patient, der ønsker at gøre brug af 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat, 
fastsætte de samme betingelser, 
behandlingskriterier og 
lovgivningsmæssige og administrative 
formaliteter for brug af sundhedsydelser og 
for de hermed forbundne udgifter, som 
den ville fastsætte, hvis de samme eller 
tilsvarende sundhedsydelser var blevet 
leveret på dens område, forudsat at de er 
objektive, ikke-diskriminerende og kendt 
på forhånd.

Disse betingelser kan omfatte 
begrænsninger, som nogle medlemsstater 
i forvejen anvender, vedrørende 
behandling foretaget af tjenesteydere, der 
ikke er indgået kontrakt med, eller som er 
etableret uden for deres egen region, 
forudsat at den nødvendige behandling 
kan foretages inden for en lægeligt 
forsvarlig frist af tjenesteydere, der er 
indgået kontrakt med, eller som befinder 
sig inden for deres region.

Or. en

Begrundelse

Det fremgår ikke klart af den foreslåede tekst, hvornår betingelser kan være en hindring for 
den frie bevægelighed. Nogle medlemsstater har allerede begrænsninger for behandling, der 
foretages af tjenesteydere uden kontrakt eller tjenesteydere, der befinder sig uden for deres 
egen region. Et forbud mod sådanne begrænsninger i forbindelse med grænseoverskridende 
sundhedsydelser vil gribe ind i medlemsstaternes planlægning og deres beføjelse til at 
definere deres eget sundhedssystem som fastlagt i traktatens artikel 152.
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Ændringsforslag 409
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. nl

Begrundelse

Det er ikke den frie bevægelighed for personer, der er relevant her (dette princip ligger til 
grund for forordning(EØF) nr. 1408/71), men snarere den frie bevægelighed for varer og 
tjenesteydelser.

Ændringsforslag 410
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forsikringsmedlemsstaten kan for en 
patient, der ønsker at gøre brug af 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat, 
fastsætte de samme betingelser, 
behandlingskriterier og 
lovgivningsmæssige og administrative 
formaliteter for brug af sundhedsydelser og 

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

nationalt eller regionalt plan, for brug af 
sundhedsydelser og godtgørelse af udgifter 
til sundhedsydelser, som den ville 
fastsætte, hvis de pågældende
sundhedsydelser var blevet leveret på dens 
område, forudsat at de ikke er 
diskriminerende eller udgør en hindring for 
den frie bevægelighed for personer, 
tjenesteydelser og varer. Dette kan 
omfatte et krav om, at den forsikrede med 
henblik på anvendelsen af disse
betingelser, kriterier eller formaliteter 
vurderes af en sundhedsprofessionel eller 
sundhedsadministrator, der leverer 
ydelser for den lovpligtige 
socialsikringsordning i 
forsikringsmedlemsstaten, såfremt et 
sådant krav også skulle opfyldes for at få 
adgang til sådanne ydelser i 
forsikringsmedlemsstaten.

Or. en

Begrundelse

Sætning "de samme eller tilsvarende" sundhedsydelser er juridisk uklar og bør slettes. Med 
den nye tekst søges det sikret, at patienter vurderes af en sundhedsprofessionel, inden de 
søger behandling i en anden medlemsstat.

Ændringsforslag 411
John Bowis

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forsikringsmedlemsstaten kan for en 
patient, der ønsker at gøre brug af 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat, 
fastsætte de samme betingelser, 
behandlingskriterier og 
lovgivningsmæssige og administrative 
formaliteter for brug af sundhedsydelser og 
godtgørelse af udgifter til sundhedsydelser, 

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

sundhedsydelser og godtgørelse af udgifter 
til sundhedsydelser, som den ville 
fastsætte, hvis de pågældende
sundhedsydelser var blevet leveret på dens 
område, forudsat at de ikke er 
diskriminerende eller udgør en hindring for 
den frie bevægelighed for personer, 
tjenesteydelser eller varer. Dette kan 
omfatte et krav om, at den forsikrede 
underkastes en vurdering med henblik på 
en henvisning til en sundhedstjenesteyder 
i en anden medlemsstat. 

Or. en

Ændringsforslag 412
Anne Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Begrundelse

Bestemmelserne i dette stk. bør strammes op for at undgå enhver forskelsbehandling af 
patienter.
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Samme begrundelse som for ændringsforslaget til stk. 2 - for at sikre kohærens i denne 
artikel.

Ændringsforslag 413
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Forsikringsmedlemsstaten kan for en 
patient, der ønsker at gøre brug af 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat, 
fastsætte de samme betingelser, 
behandlingskriterier og 
lovgivningsmæssige og administrative 
formaliteter, herunder adfærdskodekser
for de medicinske professioner, for brug af 
sundhedsydelser og godtgørelse af udgifter 
til sundhedsydelser, som den ville 
fastsætte, hvis de pågældende
sundhedsydelser var blevet leveret på dens 
område, forudsat at de ikke er 
diskriminerende.

Or. en

Begrundelse

Reguleringen af sundhedsydelser i medlemsstaterne foregår undertiden ikke ved love, men 
ved administrative forskrifter, retningslinjer og adfærdskodekser for de medicinske 
professioner. Disse er bindende for de sundhedsprofessionelle i medlemsstaterne, og de 
samme betingelser bør derfor gælde i de medlemsstater, hvor patienten modtager behandling. 
Sidste del af stk. 3 er misvisende, fordi den frie bevægelighed for personer ikke indebærer 
godtgørelse af udgifter til sundhedsydelser, som der af en eller anden grund ikke ydes 
godtgørelse for i oprindelsesmedlemsstaten.
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Ændringsforslag 414
Iles Braghetto

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Forsikringsmedlemsstaten kan for en 
patient, der ønsker at gøre brug af 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat, 
fastsætte de samme betingelser, 
behandlingskriterier og 
lovgivningsmæssige og administrative 
formaliteter for brug af sundhedsydelser og 
godtgørelse af udgifter til sundhedsydelser, 
som den ville fastsætte, hvis de 
pågældende sundhedsydelser var blevet 
leveret på dens område, forudsat at de ikke 
er diskriminerende eller udgør en hindring 
for den frie bevægelighed for personer. 
Dette kan omfatte et krav om, at den 
forsikrede med henblik på anvendelsen af 
disse betingelser, kriterier eller 
formaliteter vurderes af en 
sundhedsprofessionel, der leverer ydelser 
for den lovpligtige socialsikringsordning i 
forsikringsmedlemsstaten.

Or. en

Begrundelse

For the sake of clarity and in order to respect Member States’ responsibilities for managing 
their own healthcare systems and for determining healthcare entitlements for their own 
citizens it is suggested deleting the wording “same or similar”.

In a number of Member States, decisions made by General Practitioners or other health 
professionals affiliated to the state health system are an integral part of the “regulatory and 
administrative formalities” which determine entitlements to healthcare for individual 
patients. It is important to explicitly recognise this in the text of the Directive to ensure that 
there will not be extension of the range of entitlements from the system of the Member State of 
affiliation.
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Ændringsforslag 415
Christofer Fjellner

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. sv

Begrundelse

EF-Domstolens relevante retspraksis er baseret på den frie bevægelighed for varer og 
tjenesteydelser. Disse to principper bør derfor tilføjes.

Ændringsforslag 416
Miroslav Mikolášik

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forsikringsmedlemsstaten kan for en 
patient, der ønsker at gøre brug af 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat, 
fastsætte de samme betingelser, 
behandlingskriterier og 
lovgivningsmæssige og administrative 
formaliteter for brug af sundhedsydelser og 
godtgørelse af udgifter til sundhedsydelser, 

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

som den ville fastsætte, hvis de samme 
eller tilsvarende sundhedsydelser var 
blevet leveret på dens område, forudsat at 
de ikke er diskriminerende eller udgør en 
hindring for den frie bevægelighed for 
personer. Dette direktiv berører ikke 
national lovgivning om 
fertilitetsbehandling.

Or. en

Begrundelse

De nationale love om fertilitetsbehandling bør ikke berøres af direktivet.

Ændringsforslag 417
Kartika Tamara Liotard

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Medlemsstaterne sikrer, at læger og 
tjenesteudbydere, der arbejder på kontrakt 
med deres nationale sundhedssystemer 
eller lovpligtige socialsikringsordninger, 
får forbud mod at behandle patienter fra 
en anden medlemsstat privat eller kræve 
kontant forudbetaling af disse i tilfælde, 
hvor patienten kan bevise, at 
vedkommende er forsikret under den 
pågældende lovpligtige 
socialsikringsordning i den pågældende 
forsikringsmedlemsstat via det europæiske 
sygesikringskort og E-112-formularen.

Or. en

Begrundelse

The Commission proposal on the reimbursement of health care costs might discriminate in
practice against the principle of 'equal access for all' to cross-border healt care services and 
the principles of equity and equal treatment regardless of patients' income and treatment 
costs. People with lower incomes would be unlikely to be able to take advantage of the 
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Commission's much vaunted ' internal market freedom' in view of upfront payments to be 
made, the costs of travel and accomodation, and because language barriers and uncertainty 
over the legal situation in other EU countries would make the risks of seeking treatment in 
another Member State too daunting. And for insured persons from poorer Member States 
such as e.g. Romania or Bulgaria it is hardly likely that they can obtain treatment in richer 
Member States such as e.g. Sweden or France on this basis, as their own health insurance 
scheme would pay only a small fraction of the costs of any such treatment. In order to 
strenghten patients' rights in cross-border healt care, therefore, the already existing 
framework of the coordination of social protection schemes exclusively should be used.

Ændringsforslag 418
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Dette direktiv forpligter ikke 
sundhedstjenesteyderne i en medlemsstat 
til at levere sundhedsydelser til en 
forsikret fra en anden medlemsstat eller 
til at prioritere leveringen af 
sundhedsydelser til en forsikret fra en 
anden medlemsstat på bekostning af en 
patient, der er forsikret i 
behandlingsmedlemsstaten og har 
tilsvarende kliniske behov.

Or. en

Begrundelse

Det kan blive nødvendigt, at medlemsstaterne indfører en midlertidig mekanisme, der kan 
fungere som "sikkerhedsventil", der kan sætte tjenesteyderne i stand til at håndtere 
situationen i tilfælde af en meget hurtig stigning i efterspørgslen fra udenlandske patienter. 
Dette vedrører kun planlagte sundhedsydelser, eftersom de behov for sundhedsydelser, der 
opstår under et besøg i udlandet, er dækket af forordning 1408/71 og derfor ikke vil blive 
berørt af denne ændring.
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Ændringsforslag 419
John Bowis

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Med henblik på opfyldelsen af 
bestemmelserne i dette stykke skal 
medlemsstaterne råde over en ordning til 
beregning af udgifter, som den lovpligtige 
socialsikringsordning skal godtgøre for 
sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat. Denne ordning skal være 
baseret på objektive, ikke-diskriminerende 
kriterier, der er kendt på forhånd. 

Or. en

Ændringsforslag 420
Maria Berger

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Medlemsstaterne skal råde over en 
ordning til beregning af udgifter, som den 
lovpligtige socialsikringsordning skal 
godtgøre den forsikrede for 
sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat. Denne ordning skal være 
baseret på objektive, ikke-diskriminerende 
kriterier, der er kendt på forhånd.
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område.

Or. de

Ændringsforslag 421
Christofer Fjellner

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. sv

Begrundelse

Flere medlemsstater har sundhedsordninger, der er baseret på modeller med naturalydelser, 
og godtgør derfor normalt ikke udgifter til sundhedsydelser via socialsikringsordningen. 
Teksten bør derfor udformes mere neutralt under hensyntagen til medlemsstaternes 
forskellige ordninger. Se tilsvarende ændring til stk. 1.
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Ændringsforslag 422
Gyula Hegyi

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(4) Medlemsstaterne skal råde over en 
ordning til beregning af udgifter, som den 
lovpligtige socialsikringsordning skal 
godtgøre den forsikrede for 
sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat. Denne ordning skal være 
baseret på objektive, ikke-diskriminerende 
kriterier, der er kendt på forhånd, og de 
udgifter, der godtgøres efter ordningen, 
skal være ækvivalente med de udgifter, 
der ville være blevet godtgjort, hvis de 
samme eller tilsvarende sundhedsydelser 
var modtaget i forsikringsmedlemsstaten, 
men må ikke overstige de faktiske udgifter 
til de modtagne sundhedsydelser.

Or. hu

Begrundelse

Efter vores opfattelse er sidste del af andet punktum i artikel 6, stk. 4, som fastsætter 
godtgørelse på linje med landets egne omkostninger som princip og uden undtagelser, i 
modstrid med artikel 6, stk. 2, der er udfærdiget på grundlag af EF-Domstolens retspraksis, 
ifølge hvilken det godtgjorte beløb ikke må overstige de faktiske udgifter til de modtagne 
sundhedsydelser.

Ændringsforslag 423
Anne Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne skal råde over en 
ordning til beregning af udgifter, som den 

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

lovpligtige socialsikringsordning skal 
godtgøre den forsikrede for 
sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat. Denne ordning skal være 
baseret på objektive, ikke-diskriminerende 
kriterier, der er kendt på forhånd, og de 
udgifter, der godtgøres efter ordningen, må 
ikke være mindre end dem, der ville være 
blevet godtgjort, hvis de samme 
sundhedsydelser var blevet udført på 
forsikringsmedlemsstatens område, jf. 
bestemmelserne i stk. 2.

Or. fr

Begrundelse

Samme begrundelse som for ændringsforslaget til stk. 2 - for at sikre kohærens i denne 
artikel. Det er nødvendigt at fastslå, at godtgørelsen ikke kan overstige udgifterne til de 
pågældende sundhedsydelser.

Ændringsforslag 424
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Den medlemsstat, hvor behandlingen 
finder sted, skal råde over en ordning, der 
gør det muligt at pålægge patienter, der 
ikke er tilsluttet denne medlemsstats 
socialsikringsordning, de faktiske 
behandlingsudgifter.

Or. nl

Begrundelse

De (dreiging van) aantasting van de capaciteit en van de financiële balans van 
gezondheidsstelsels van de lidstaten als rechtvaardigingsgrond om de instroom van patiënten 
(en dus het vrij verkeer van diensten) te beperken moet expliciet worden opgenomen in de 
richtlijn. Aan buitenlandse patiënten de werkelijke kost per dienst kunnen aangerekend 
worden, ook al verschilt deze van de prijs die de eigen patiënten betalen (omwille van 
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belastingen). In het arrest Ferlini (C- 411/98) heeft het Hof bevestigd dat een 
gedifferentieerde prijs voor gezondheidszorgdiensten mogelijks gerechtvaardigd kan worden.

Ændringsforslag 425
Frieda Brepoels

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Patienter, der tager til en anden 
medlemsstat for at gøre brug af 
sundhedsydelser der, eller som ønsker at 
gøre brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat, sikres adgang til deres 
journaler i overensstemmelse med de 
nationale foranstaltninger til 
gennemførelse af fællesskabsbestemmelser 
om beskyttelse af personoplysninger, 
særlig direktiv 95/46/EF og direktiv 
2002/58/EF.

5. Patienter, der tager til en anden 
medlemsstat for at gøre brug af 
sundhedsydelser der, eller som ønsker at 
gøre brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat, sikres adgang til deres 
journaler i overensstemmelse med 
forsikringsmedlemsstatens
foranstaltninger til gennemførelse af 
fællesskabsbestemmelser om beskyttelse af 
personoplysninger, særlig direktiv 
95/46/EF og direktiv 2002/58/EF.

Or. en

Begrundelse

Patienterne bør have adgang til deres egne journaler, navnlig hvis der er tale om patienter, 
der i deres eget land søger behandling til opfølgning af en behandling i udlandet. Journalen 
bør udleveres af den sundhedsprofessionelle, der behandlede patienten, i henhold til 
forsikringsmedlemsstatens bestemmelser og betingelser.

Ændringsforslag 426
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Patienter, der tager til en anden 
medlemsstat for at gøre brug af 
sundhedsydelser der, eller som ønsker at 
gøre brug af sundhedsydelser i en anden 

5. Patienter, der tager til en anden 
medlemsstat for at gøre brug af 
sundhedsydelser der, eller som ønsker at 
gøre brug af sundhedsydelser i en anden 
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medlemsstat, sikres adgang til deres 
journaler i overensstemmelse med de 
nationale foranstaltninger til gennemførelse 
af fællesskabsbestemmelser om beskyttelse 
af personoplysninger, særlig direktiv 
95/46/EF og direktiv 2002/58/EF.

medlemsstat, sikres af 
forsikringsmedlemsstaten adgang til deres 
journaler i overensstemmelse med de 
nationale foranstaltninger til gennemførelse 
af fællesskabsbestemmelser om beskyttelse 
af personoplysninger, særlig direktiv 
95/46/EF og direktiv 2002/58/EF.

Or. fr

Begrundelse

Patienterne bør have adgang til deres journaler, men sundhedstjenesteyderen bør sørge 
herfor på de betingelser, der gælder i patienternes forsikringsmedlemsstat. 

Ændringsforslag 427
Françoise Grossetête

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5 bis. Der træffes de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at 
europæiske borgere, der kommer ud for 
en ulykke i andre medlemsstater, ydes 
akutte sundhedsydelser af høj kvalitet.

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt, at kvalitetsstandarderne også dækker akutte sundhedsydelser.
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Ændringsforslag 428
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Der træffes de nødvendige 
foranstaltninger for at give europæiske 
borgere, som kommer ud for ulykker eller 
andre akutte sygdomstilfælde i andre 
medlemsstater, mulighed for at modtage 
akut lægehjælp af høj kvalitet.

Or. de

Begrundelse

Samarbejdet bør ikke kun omfatte ulykker, men også andre akutte sygdomstilfælde. 

Ændringsforslag 429
Kathy Sinnott

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Der bør fastlægges særlige 
bestemmelser for levering af akutte 
sundhedsydelser til EU-borgere, der 
kommer ud for ulykker og katastrofer i en 
anden medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Det er indlysende, at der i tilfælde af ulykker (eller katastrofer) skal leveres sundhedsydelser 
med et minimum af administrative procedurer med forhåndstilladelser. 

Behovet for en øjeblikkelig reaktion på en nødsituation i grænseområder vil kræve et 
omfattende samarbejde mellem medlemsstaterne og deres akutmedicinske tjenester på 
regionalt plan. Paramedicinere er en vigtig personalegruppe i sådanne situationer.
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Ændringsforslag 430
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Forsikringsmedlemsstaten kræver 
ikke forhåndstilladelse til godtgørelse af 
udgifter til sundhedsydelser, der er leveret 
i en anden medlemsstat, jf. dog 
bestemmelserne i artikel 8 og 9.

Or. es

Begrundelse

Ændringen er i overensstemmelse med retspraksis om ikke at begrænse borgernes 
bevægelsesfrihed ved at anvende et generelt princip om, at forhåndstilladelse ikke er 
nødvendig, samt i overensstemmelse med forbeholdene i forbindelse med de sundhedsydelser, 
der er nævnt i artikel 8.

Ændringsforslag 431
Frieda Brepoels

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Behandlingsmedlemsstaten er ikke 
forpligtet til at acceptere patienter fra en 
anden medlemsstat eller til at give dem 
forrang på bekostning af patienter med 
lignende behandlingsbehov, som er 
forsikret i behandlingsmedlemsstaten og 
derfor eventuelt opført på en venteliste. 

Or. nl
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Begrundelse

Belgien oplever i øjeblikket en forholdsvis stor tilstrømning af patienter. Derfor er en 
væsentlig årsag til bekymring, at patienter, der er forsikret i Belgien, eventuelt ville blive 
opført på en venteliste som følge af den stigende forekomst af grænseoverskridende 
sundhedsydelser. Problemet nævnes i betragtning 12, men der findes ingen tilsvarende 
bestemmelse i forslagets dispositive del, selv om der er fastlagt foranstaltninger til 
imødegåelse af en overdreven udstrømning af patienter. Formålet med ændringsforslaget er 
at søge at løse de problemer, der måtte opstå som følge af en øget tilstrømning af patienter.

Ændringsforslag 432
Claude Turmes, Margrete Auken

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Bestemmelserne i dette kapitel berører 
ikke indgåelsen af grænseoverskridende 
aftaler om planlagte sundhedsydelser.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at præcisere, at disse bestemmelser ikke forhindrer indgåelsen af 
grænseoverskridende aftaler om planlagte sundhedsydelser. I så tilfælde skal de 
kontraherende parter følge reglerne for koordination af socialsikringen eller anvende 
specifikke regler og takster, de selv aftaler.

Ændringsforslag 433
Richard Seeber

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Behandlingsmedlemsstaten skal have 
fuld godtgørelse for alle de faktiske 
udgifter, der er afholdt til behandlingen.

Or. en
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Begrundelse

Det nye stk. 5a til artikel 6 vil bidrage til at fastholde den finansielle stabilitet og 
serviceniveauet i behandlingsmedlemsstatens sundhedssystem ved at sikre, at den får alle sine 
udgifter godtgjort. I tilfælde af, at godtgørelsen ikke dækker alle behandlingsudgifterne, kan 
patienten betale en del heraf.

Ændringsforslag 434
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Forslag til direktiv
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7 udgår

Sundhedsydelser, der ikke kræver 
hospitalsindlæggelse

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

Or. es

Begrundelse

I overensstemmelse med den foreslåede ændring om at indføje en ny artikel 6, stk. 5a.



AM\762980DA.doc 99/102 PE418.256v01-00

 DA

Ændringsforslag 435
Iles Braghetto

Forslag til direktiv
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7 udgår

Sundhedsydelser, der ikke kræver 
hospitalsindlæggelse

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

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag anerkender det forhold, at systemer med forhåndstilladelse er nyttige 
for patienterne i den forstand, at det giver dem vished for, hvor stor en godtgørelse de har ret 
til, og hvor stor en del af udgifterne, de selv skal udrede, ligesom de oplyses om reglerne for 
en eventuel nødvendig efterbehandling og om, hvad der skal ske i tilfælde af, at noget går 
galt. Disse overvejelser gælder ligeledes for ydelser, der leveres på hospitaler og i andre 
sammenhænge, og det samme gælder spørgsmålet om administratorerne af 
sundhedssystemernes behov for at planlægge tjenester og forvalte økonomiske ressourcer. 

Ændringsforslag 436
Marianne Thyssen

Forslag til direktiv
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forsikringsmedlemsstaten kræver ikke 
forhåndstilladelse til godtgørelse af 
udgifter til sundhedsydelser, der ikke 

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

kræver hospitalsindlæggelse, og som er 
leveret i en anden medlemsstat, eller køb 
af varer i forbindelse med 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat, 
hvis udgifterne til disse ydelser, hvis de var 
blevet leveret på dens område, eller til 
disse varer, hvis de var blevet købt på dens 
område, ville være blevet dækket af dens 
socialsikringsordning.

Or. nl

Begrundelse

Køb af varer i forbindelse med sundhedsydelser (f.eks. medicinske anordninger eller 
medicinsk udstyr) var det spørgsmål, der blev behandlet i Decker-dommen (i den pågældende 
sag var der tale om briller), og som derfor også bør inkorporeres i et direktiv, der har til 
formål at kodificere Kohll- og Decker-dommene. 

Ændringsforslag 437
Anne Ferreira, Harlem Désir og Bernadette Vergnaud

Forslag til direktiv
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Forsikringsmedlemsstaten kræver ikke 
forhåndstilladelse til godtgørelse af 
udgifter til sundhedsydelser, der ikke 
kræver hospitalsindlæggelse, og som er 
udført i en anden medlemsstat.

Enhver patient, der i en anden 
medlemsstat modtager sundhedsydelser, 
der ikke kræver hospitalsindlæggelse, 
meddeler disse ydelser til 
socialsikringsordningen i sin 
forsikringsmedlemsstat inden afrejsen 
med henblik på modtagelse af de 
pågældende ydelser. Patienten erklærer 
desuden, at han har modtaget oplysninger 
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vedrørende leveringen af disse ydelser i 
overensstemmelse med artikel 10 i dette 
direktiv.
Såfremt der i en meddelelse om levering i 
en anden medlemsstat af sundhedsydelser, 
der ikke kræver hospitalsindlæggelse, 
mangler en sådan erklæring, sikrer 
socialsikringsordningen i 
forsikringsmedlemsstaten sig, at patienten 
har taget skridt til inden sin afrejse at 
modtage alle de nødvendige oplysninger i 
forbindelse med leveringen in en anden 
medlemsstat af sundhedsydelser, der ikke 
kræver hospitalsindlæggelse medlemsstat. 

Or. fr

Begrundelse

Samme begrundelse som til ændringsforslaget til betragtning 29.

Ændringsforslag 438
Gyula Hegyi

Forslag til direktiv
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Forsikringsmedlemsstaten kræver ikke 
forhåndstilladelse til godtgørelse af 
udgifter til sundhedsydelser, der ikke 
kræver hospitalsindlæggelse, og som er 
udført i en anden medlemsstat, hvis 
udgifterne til disse ydelser, hvis de var 
blevet udført på dens område, ville være 
blevet dækket af dens 
socialsikringsordning. Hvis lovgivningen i 
forsikringsmedlemsstaten fastsætter, at 
forsikrede patienter kun kan få 
finansieret sundhedsydelser, hvis de 
benytter sundhedsydelser på den offentligt 
finansierede sundhedstjenesteyders 
lokalitet, er forsikringsmedlemsstaten kun 
forpligtet til at godtgøre udgifter til 
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sundhedsydelser leveret i den 
behandlingsmedlemsstat, som patienten 
har benyttet på samme betingelser, som 
forsikrede personer i 
behandlingsmedlemsstaten.

Or. hu

Begrundelse

Hvis et forsikringsselskab i forsikringsmedlemsstaten er forpligtet til at godtgøre behandling, 
der er modtaget i en behandlingsmedlemsstat fra en sundhedstjenesteyder, som ikke er 
offentligt finansieret, dvs. som ikke indgår i sundhedsforsikringssystemet, kan patienten ikke 
modtage godtgørelse i forsikringsmedlemsstaten for behandling, der er modtaget fra en 
tjenesteudbyder, der ikke er offentligt finansieret. Hvis patienten imidlertid modtager 
behandling i en anden medlemsstat, skal forsikringsmedlemsstaten være forpligtet til at 
godtgøre omkostningen for denne behandling.

Ændringsforslag 439
Kathy Sinnott

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sundhedsydelser, der ikke kræver 
hospitalsindlæggelse, bør omfatte 
alternative behandlingsformer, hvis disse 
er anerkendt i forsikringsmedlemsstaten. 

Or. en

Begrundelse

Hvis der i forsikringsmedlemsstaten ydes offentligt tilskud til alternativ behandling i form af 
f.eks. urtemedicin, homøopati, osteopati, kiropraktik m.v., bør direktivet give mulighed for 
godtgørelse, såfremt personen behandles af en kvalificeret specialist i en anden medlemsstat. 
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