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Amendement 301
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Hoofdstuk II – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

HOOFDSTUK II Schrappen
AUTORITEITEN VAN DE LIDSTATEN 
DIE VERANTWOORDELIJK ZIJN 
VOOR DE NALEVING VAN DE 
GEMEENSCHAPPELIJKE 
BEGINSELEN VOOR DE 
GEZONDHEIDSZORG

Or. en

Motivering

Onderscheid tussen hoofdstuk II en III is nutteloos. De titels van deze hoofdstukken kunnen 
daarom beter geschrapt worden.

Amendement 302
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn
Hoofdstuk II – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

AUTORITEITEN VAN DE LIDSTATEN 
DIE VERANTWOORDELIJK ZIJN 
VOOR DE NALEVING VAN DE 
GEMEENSCHAPPELIJKE 
BEGINSELEN VOOR DE 
GEZONDHEIDSZORG

LIDSTATEN DIE 
VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR DE 
NALEVING VAN DE 
GEMEENSCHAPPELIJKE 
BEGINSELEN VOOR DE 
GEZONDHEIDSZORG

Or. es

Motivering

Als de term "autoriteiten" wordt gebruikt, moet deze worden gedefinieerd.
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Amendement 303
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verantwoordelijkheden van de autoriteiten 
van de lidstaat waar de behandeling 
plaatsvindt

Verantwoordelijkheden van de lidstaat 
waar de behandeling plaatsvindt

Or. es

Motivering

Schrapping in samenhang met de wijziging van de titel van hoofdstuk II.

Amendement 304
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verantwoordelijkheden van de autoriteiten 
van de lidstaat waar de behandeling 
plaatsvindt

Verantwoordelijkheden van de autoriteiten 
van de lidstaten

Or. en

Motivering

Omwille van een doeltreffende grensoverschrijdende samenwerking en hoogwaardige 
gezondheidszorg in de gehele EU moeten de verantwoordelijkheden van de overheid met 
betrekkingen tot de mobiliteit van patiënten niet beperkt blijven tot de lidstaat waar de 
behandeling plaatsvindt maar zich ook uitstrekken tot de lidstaat van aansluiting.
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Amendement 305
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 Schrappen
Verantwoordelijkheden van de 

autoriteiten van de lidstaat waar de 
behandeling plaatsvindt

1. De lidstaat waar de behandeling 
plaatsvindt is verantwoordelijk voor de 
organisatie en verstrekking van de 
gezondheidszorg. Deze lidstaat stelt in dit 
verband, rekening houdend met de 
beginselen van universaliteit, toegang tot 
hoogwaardige zorg, rechtvaardigheid en 
solidariteit, duidelijke kwaliteits- en 
veiligheidsnormen voor de op zijn 
grondgebied verleende gezondheidszorg 
vast, en waarborgt dat:
a) mechanismen zijn ingesteld om ervoor 
te zorgen dat de zorgaanbieders aan die 
normen kunnen voldoen, met 
inachtneming van de internationale 
medische wetenschap en de algemeen 
erkende goede medische praktijken;
b) regelmatig toezicht wordt gehouden op 
de praktische toepassing van die normen 
door de zorgaanbieders en corrigerende 
maatregelen worden genomen wanneer de 
toepasselijke normen niet worden 
nageleefd, waarbij rekening wordt 
gehouden met de ontwikkeling van de 
medische wetenschap en de 
gezondheidstechnologie;
c) de zorgaanbieders alle relevante 
informatie verstrekken om patiënten in 
staat te stellen met kennis van zaken 
beslissingen te nemen, in het bijzonder 
over de beschikbaarheid, de prijzen en de 
resultaten van de verleende 
gezondheidszorg, en de gegevens 
betreffende hun eventuele 
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verzekeringsdekking of soortgelijke 
individuele of collectieve vormen van 
bescherming inzake 
beroepsaansprakelijkheid;
d) de patiënten over klachtenprocedures 
en rechtsmiddelen beschikken en 
schadeloosgesteld kunnen worden ingeval 
zij schade ondervinden als gevolg van de 
ontvangen gezondheidszorg;
e) er voor de behandeling die op hun 
grondgebied plaatsvindt op de aard en 
omvang van het risico afgestemde 
systemen van 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn 
ingesteld, dan wel een waarborg of een 
soortgelijke regeling die gelijkwaardig is 
of met betrekking tot het doel in wezen 
vergelijkbaar is;
f) het grondrecht op privacy ten aanzien 
van de verwerking van persoonsgegevens 
overeenkomstig de nationale 
omzettingsmaatregelen voor de 
communautaire bepalingen inzake de 
bescherming van persoonsgegevens, in 
het bijzonder de Richtlijnen 95/46/EG en 
2002/58/EG, wordt beschermd;
g) patiënten uit andere lidstaten gelijk 
worden behandeld als onderdanen van de 
lidstaat waar de behandeling plaatsvindt 
en overeenkomstig het 
Gemeenschapsrecht en de wetgeving van 
de lidstaat waar de behandeling 
plaatsvindt tegen discriminatie worden 
beschermd.
2. De maatregelen die de lidstaten nemen 
om dit artikel toe te passen, zijn in 
overeenstemming met 
Richtlijn 2005/36/EG betreffende de 
erkenning van beroepskwalificaties en 
Richtlijn 2000/31/EG betreffende 
bepaalde juridische aspecten van de 
diensten van de informatiemaatschappij, 
met name de elektronische handel, in de 
interne markt.
3. Voor zover dit nodig is om de verlening 
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van grensoverschrijdende 
gezondheidszorg te bevorderen, ontwikkelt 
de Commissie samen met de lidstaten 
richtsnoeren om de toepassing van lid 1 te 
vergemakkelijken; daarbij wordt 
uitgegaan van een hoog 
beschermingsniveau voor de gezondheid.

Or. de

Amendement 306
Åsa Westlund

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaat waar de behandeling 
plaatsvindt is verantwoordelijk voor de 
organisatie en verstrekking van de 
gezondheidszorg. Deze lidstaat stelt in dit 
verband, rekening houdend met de 
beginselen van universaliteit, toegang tot 
hoogwaardige zorg, rechtvaardigheid en 
solidariteit, duidelijke kwaliteits- en 
veiligheidsnormen voor de op zijn 
grondgebied verleende gezondheidszorg 
vast, en waarborgt dat:

1. De lidstaat waar de behandeling 
plaatsvindt is verantwoordelijk voor de 
organisatie en verstrekking van de 
gezondheidszorg. Daarbij wordt rekening 
gehouden met de beginselen van 
universaliteit, toegang tot hoogwaardige 
zorg, rechtvaardigheid en solidariteit,
alsmede het beginsel dat zorg naar 
behoefte verleend moet worden.

a) mechanismen zijn ingesteld om ervoor 
te zorgen dat de zorgaanbieders aan die 
normen kunnen voldoen, met 
inachtneming van de internationale 
medische wetenschap en de algemeen 
erkende goede medische praktijken;
b)regelmatig toezicht wordt gehouden op 
de praktische toepassing van die normen 
door de zorgaanbieders en corrigerende 
maatregelen worden genomen wanneer de 
toepasselijke normen niet worden 
nageleefd, waarbij rekening wordt 
gehouden met de ontwikkeling van de 
medische wetenschap en de 
gezondheidstechnologie;
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c) de zorgaanbieders alle relevante 
informatie verstrekken om patiënten in 
staat te stellen met kennis van zaken 
beslissingen te nemen, in het bijzonder 
over de beschikbaarheid, de prijzen en de 
resultaten van de verleende 
gezondheidszorg, en de gegevens 
betreffende hun eventuele 
verzekeringsdekking of soortgelijke 
individuele of collectieve vormen van 
bescherming inzake 
beroepsaansprakelijkheid;
d) de patiënten over klachtenprocedures 
en rechtsmiddelen beschikken en 
schadeloosgesteld kunnen worden ingeval 
zij schade ondervinden als gevolg van de 
ontvangen gezondheidszorg;
e) er voor de behandeling die op hun 
grondgebied plaatsvindt op de aard en 
omvang van het risico afgestemde 
systemen van 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn 
ingesteld, dan wel een waarborg of een 
soortgelijke regeling die gelijkwaardig is 
of met betrekking tot het doel in wezen 
vergelijkbaar is;
f) het grondrecht op privacy ten aanzien 
van de verwerking van persoonsgegevens 
overeenkomstig de nationale 
omzettingsmaatregelen voor de 
communautaire bepalingen inzake de 
bescherming van persoonsgegevens, in 
het bijzonder de Richtlijnen 95/46/EG en 
2002/58/EG, wordt beschermd;
g) patiënten uit andere lidstaten gelijk 
worden behandeld als onderdanen van de 
lidstaat waar de behandeling plaatsvindt 
en overeenkomstig het 
Gemeenschapsrecht en de wetgeving van 
de lidstaat waar de behandeling 
plaatsvindt tegen discriminatie worden 
beschermd.

Or. sv
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Motivering

Het is zaak te beklemtonen dat de lidstaten bevoegd zijn voor de opzet en ontwikkeling van de 
gezondheidszorg en dat deze richtlijn daarom minder gedetailleerd moet zijn.

Amendement 307
Georgs Andrejevs

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaat waar de behandeling 
plaatsvindt is verantwoordelijk voor de 
organisatie en verstrekking van de 
gezondheidszorg. Deze lidstaat stelt in dit 
verband, rekening houdend met de 
beginselen van universaliteit, toegang tot 
hoogwaardige zorg, rechtvaardigheid en 
solidariteit, duidelijke kwaliteits- en 
veiligheidsnormen voor de op zijn 
grondgebied verleende gezondheidszorg 
vast, en waarborgt dat:

1. De lidstaat waar de behandeling 
plaatsvindt is verantwoordelijk voor de 
organisatie en verstrekking van de 
gezondheidszorg. Deze lidstaat stelt in dit 
verband, rekening houdend met de 
beginselen van universaliteit, toegang tot 
hoogwaardige zorg, rechtvaardigheid en 
solidariteit, duidelijke kwaliteits- en 
veiligheidsnormen voor de op zijn 
grondgebied verleende gezondheidszorg 
vast, en waarborgt dat:

a) mechanismen zijn ingesteld om ervoor 
te zorgen dat de zorgaanbieders aan die 
normen kunnen voldoen, met 
inachtneming van de internationale 
medische wetenschap en de algemeen 
erkende goede medische praktijken;

a) wanneer gezondheidszorg wordt 
verleend in een andere lidstaat dan die 
waar de patiënt verzekerd is, of in een 
andere lidstaat dan die waar de 
zorgaanbieder woonachtig, ingeschreven 
of gevestigd is, de wetgeving van de 
lidstaat waar de behandeling plaatsvindt 
van toepassing is;

b) regelmatig toezicht wordt gehouden op 
de praktische toepassing van die normen 
door de zorgaanbieders en corrigerende 
maatregelen worden genomen wanneer de 
toepasselijke normen niet worden 
nageleefd, waarbij rekening wordt 
gehouden met de ontwikkeling van de 
medische wetenschap en de 
gezondheidstechnologie;

b) de in lid 1, onder a), bedoelde 
gezondheidszorg wordt verstrekt volgens 
kwaliteits- en veiligheidsnormen en 
-richtsnoeren die door de lidstaat waar de 
behandeling plaatsvindt zijn vastgesteld 
en die waarborgen dat:

i) patiënten en zorgaanbieders uit andere 
lidstaten onder meer met elektronische 
middelen informatie over deze normen en 
richtsnoeren, met inbegrip van de 
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bepalingen betreffende toezicht, kunnen 
krijgen;

c) de zorgaanbieders alle relevante 
informatie verstrekken om patiënten in 
staat te stellen met kennis van zaken 
beslissingen te nemen, in het bijzonder 
over de beschikbaarheid, de prijzen en de 
resultaten van de verleende 
gezondheidszorg, en de gegevens 
betreffende hun eventuele 
verzekeringsdekking of soortgelijke 
individuele of collectieve vormen van 
bescherming inzake 
beroepsaansprakelijkheid;

(ii) patiënten en zorgaanbieders uit 
andere lidstaten informatie kunnen 
krijgen over de beschikbaarheid, de prijzen 
en de resultaten van de verleende 
gezondheidszorg, en de gegevens 
betreffende de eventuele 
verzekeringsdekking van de zorgaanbieder 
of soortgelijke individuele of collectieve 
vormen van bescherming inzake diens 
beroepsaansprakelijkheid;

d) de patiënten over klachtenprocedures en 
rechtsmiddelen beschikken en 
schadeloosgesteld kunnen worden ingeval 
zij schade ondervinden als gevolg van de 
ontvangen gezondheidszorg;

d) de patiënten over klachtenprocedures 
beschikken ingeval zij schade ondervinden 
als gevolg van de ontvangen 
gezondheidszorg, en over rechtsmiddelen 
beschikken en het recht hebben om 
schadeloosstelling te vragen;

e) er voor de behandeling die op hun 
grondgebied plaatsvindt op de aard en 
omvang van het risico afgestemde 
systemen van 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn 
ingesteld, dan wel een waarborg of een 
soortgelijke regeling die gelijkwaardig is of 
met betrekking tot het doel in wezen 
vergelijkbaar is;

e) er voor de behandeling die op hun 
grondgebied plaatsvindt op de aard en 
omvang van het risico afgestemde 
systemen van 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn 
ingesteld, dan wel een waarborg of een 
soortgelijke regeling die gelijkwaardig is of 
met betrekking tot het doel in wezen 
vergelijkbaar is;

f) het grondrecht op privacy ten aanzien 
van de verwerking van persoonsgegevens 
overeenkomstig de nationale 
omzettingsmaatregelen voor de 
communautaire bepalingen inzake de 
bescherming van persoonsgegevens, in het 
bijzonder de Richtlijnen 95/46/EG en 
2002/58/EG, wordt beschermd;

f) het grondrecht op privacy ten aanzien 
van de verwerking van persoonsgegevens 
overeenkomstig de nationale 
omzettingsmaatregelen voor de 
communautaire bepalingen inzake de 
bescherming van persoonsgegevens, in het 
bijzonder de Richtlijnen 95/46/EG en 
2002/58/EG, wordt beschermd;

g) patiënten uit andere lidstaten gelijk 
worden behandeld als onderdanen van de 
lidstaat waar de behandeling plaatsvindt en 
overeenkomstig het Gemeenschapsrecht en 
de wetgeving van de lidstaat waar de 
behandeling plaatsvindt tegen discriminatie 
worden beschermd.

g) patiënten uit andere lidstaten gelijk 
worden behandeld als onderdanen van de 
lidstaat waar de behandeling plaatsvindt en 
overeenkomstig het Gemeenschapsrecht en 
de wetgeving van de lidstaat waar de 
behandeling plaatsvindt tegen discriminatie 
worden beschermd.

g bis) patiënten die een behandeling 
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hebben ondergaan, recht hebben op een 
schriftelijk of elektronisch dossier over die 
behandeling en eventueel medisch advies, 
met het oog op de continuïteit van de 
zorg;
g ter) er mechanismen ingesteld zijn om 
ervoor te zorgen dat de zorgaanbieders 
aan die normen kunnen voldoen, met 
inachtneming van de internationale 
medische wetenschap en de algemeen 
erkende goede medische werkwijze, met 
name door verstrekking van onderricht en 
scholing van hoge kwaliteit alsmede steun 
voor op Europese schaal 
geharmoniseerde leerplannen en voor de 
erkenning van gezondheidswerkers;
g quater) er regelmatig toezicht wordt 
gehouden op de praktische toepassing van 
die normen door de zorgaanbieders en dat 
er corrigerende maatregelen worden 
genomen wanneer de toepasselijke 
normen niet worden nageleefd, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
ontwikkeling van de medische wetenschap 
en de gezondheidstechnologie;

Or. en

Motivering

In deze richtlijn moeten mechanismen worden opgenomen om te waarborgen dat de lidstaten 
zich werkelijk houden aan de beginselen van universaliteit, rechtvaardigheid, solidariteit, 
kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van gezondheidszorg.

Amendement 308
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaat waar de behandeling 
plaatsvindt is verantwoordelijk voor de 
organisatie en verstrekking van de 

1. Wanneer gezondheidszorg wordt 
verleend in een andere lidstaat dan die 
waar de patiënt verzekerd is, of in een 
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gezondheidszorg. Deze lidstaat stelt in dit 
verband, rekening houdend met de 
beginselen van universaliteit, toegang tot 
hoogwaardige zorg, rechtvaardigheid en 
solidariteit, duidelijke kwaliteits- en 
veiligheidsnormen voor de op zijn 
grondgebied verleende gezondheidszorg 
vast, en waarborgt dat:

andere lidstaat dan die waar de 
zorgaanbieder woonachtig, ingeschreven 
of gevestigd is, is overeenkomstig lid 2 van 
dit artikel de wetgeving van de lidstaat 
waar de behandeling plaatsvindt van 
toepassing.

De lidstaat waar de behandeling 
plaatsvindt, zorgt ervoor dat:

a) mechanismen zijn ingesteld om ervoor 
te zorgen dat de zorgaanbieders aan die 
normen kunnen voldoen, met inachtneming 
van de internationale medische wetenschap 
en de algemeen erkende goede medische 
praktijken;

a) mechanismen zijn ingesteld om ervoor 
te zorgen dat de zorgaanbieders aan die 
normen kunnen voldoen, met inachtneming 
van ontwikkelingen in de internationale 
medische wetenschap en de algemeen 
erkende goede medische praktijken;

b) regelmatig toezicht wordt gehouden op 
de praktische toepassing van die normen 
door de zorgaanbieders en corrigerende 
maatregelen worden genomen wanneer de 
toepasselijke normen niet worden 
nageleefd, waarbij rekening wordt 
gehouden met de ontwikkeling van de 
medische wetenschap en de 
gezondheidstechnologie;

b) de in lid 1, onder a), bedoelde 
gezondheidszorg wordt verstrekt volgens 
kwaliteits- en veiligheidsnormen en 
-richtsnoeren die door de lidstaat waar de 
behandeling plaatsvindt zijn vastgesteld 
en die waarborgen dat:

i) patiënten en zorgaanbieders uit andere 
lidstaten onder meer met elektronische 
middelen informatie over deze normen en 
richtsnoeren, met inbegrip van de 
bepalingen betreffende toezicht, kunnen 
krijgen;
ii) patiënten en zorgaanbieders uit andere 
lidstaten informatie over 
behandelingsopties, beschikbaarheid, 
prijzen en mogelijke resultaten van de 
gezondheidszorg, alsmede gegevens 
betreffende de verzekeringsdekking van 
de zorgaanbieder of soortgelijke 
individuele of collectieve vormen van 
bescherming inzake 
beroepsaansprakelijkheid kunnen 
krijgen;

c) de zorgaanbieders alle relevante 
informatie verstrekken om patiënten in 
staat te stellen met kennis van zaken 

c) de zorgaanbieders alle relevante 
informatie verstrekken om patiënten in 
staat te stellen met kennis van zaken 
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beslissingen te nemen, in het bijzonder 
over de beschikbaarheid, de prijzen en de 
resultaten van de verleende 
gezondheidszorg, en de gegevens 
betreffende hun eventuele 
verzekeringsdekking of soortgelijke 
individuele of collectieve vormen van 
bescherming inzake 
beroepsaansprakelijkheid;

beslissingen te nemen, in het bijzonder 
over de behandelingsopties, de 
beschikbaarheid, de prijzen en de 
mogelijke resultaten van de verleende 
gezondheidszorg, en de gegevens 
betreffende hun eventuele 
verzekeringsdekking of soortgelijke 
individuele of collectieve vormen van 
bescherming inzake 
beroepsaansprakelijkheid;

d) de patiënten over klachtenprocedures en 
rechtsmiddelen beschikken en 
schadeloosgesteld kunnen worden ingeval 
zij schade ondervinden als gevolg van de 
ontvangen gezondheidszorg;

d) de patiënten over klachtenprocedures 
beschikken ingeval zij schade ondervinden 
als gevolg van de ontvangen 
gezondheidszorg, en over rechtsmiddelen 
beschikken en het recht hebben om 
schadevergoeding te vragen;

e) er voor de behandeling die op hun 
grondgebied plaatsvindt op de aard en 
omvang van het risico afgestemde 
systemen van 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn 
ingesteld, dan wel een waarborg of een 
soortgelijke regeling die gelijkwaardig is of 
met betrekking tot het doel in wezen 
vergelijkbaar is;

e) er voor de behandeling die op hun 
grondgebied plaatsvindt op de aard en 
omvang van het risico afgestemde 
systemen van 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn 
ingesteld, dan wel een waarborg of een 
soortgelijke regeling die gelijkwaardig is of 
met betrekking tot het doel in wezen 
vergelijkbaar is;

f) het grondrecht op privacy ten aanzien 
van de verwerking van persoonsgegevens 
overeenkomstig de nationale 
omzettingsmaatregelen voor de 
communautaire bepalingen inzake de 
bescherming van persoonsgegevens, in het
bijzonder de Richtlijnen 95/46/EG en 
2002/58/EG, wordt beschermd;

f) het grondrecht op privacy ten aanzien 
van de verwerking van persoonsgegevens 
overeenkomstig de nationale 
omzettingsmaatregelen voor de 
communautaire bepalingen inzake de 
bescherming van persoonsgegevens, in het 
bijzonder de Richtlijnen 95/46/EG en 
2002/58/EG, wordt beschermd;

g) patiënten uit andere lidstaten gelijk 
worden behandeld als onderdanen van de 
lidstaat waar de behandeling plaatsvindt en 
overeenkomstig het Gemeenschapsrecht en 
de wetgeving van de lidstaat waar de 
behandeling plaatsvindt tegen discriminatie 
worden beschermd.

g) patiënten uit andere lidstaten gelijk 
worden behandeld als onderdanen van de 
lidstaat waar de behandeling plaatsvindt en 
overeenkomstig het Gemeenschapsrecht en 
de wetgeving van de lidstaat waar de 
behandeling plaatsvindt tegen discriminatie 
worden beschermd.

g bis) patiënten die een behandeling 
hebben ondergaan, recht hebben op een 
schriftelijk of elektronisch dossier over die 
behandeling en eventueel medisch advies, 
met het oog op de continuïteit van de 
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zorg;

Or. de

Amendement 309
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaat waar de behandeling 
plaatsvindt is verantwoordelijk voor de 
organisatie en verstrekking van de 
gezondheidszorg. Deze lidstaat stelt in dit 
verband, rekening houdend met de 
beginselen van universaliteit, toegang tot 
hoogwaardige zorg, rechtvaardigheid en 
solidariteit, duidelijke kwaliteits- en 
veiligheidsnormen voor de op zijn 
grondgebied verleende gezondheidszorg 
vast, en waarborgt dat:

1. Wanneer gezondheidszorg wordt 
verleend in een andere lidstaat dan die 
waar de patiënt verzekerd is, of in een 
andere lidstaat dan die waar de 
zorgaanbieder gevestigd is, is 
overeenkomstig lid 2 van dit artikel de 
wetgeving van de lidstaat waar de 
behandeling plaatsvindt van toepassing.

Gezondheidszorg wordt verleend in 
overeenstemming met de normen en 
richtsnoeren inzake kwaliteit en veiligheid 
die zijn vastgesteld door de lidstaat waar 
de behandeling plaatsvindt. De lidstaat 
waar de behandeling plaatsvindt, zorgt 
ervoor dat:

Or. en

Motivering

Amendement met het oog op juridische duidelijkheid door invoeging van de oorspronkelijke 
tekst van artikel 11. De in het Commissievoorstel uiteengezette beginselen zijn met een ander 
amendement naar artikel 1 verplaatst.
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Amendement 310
Edite Estrela

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaat waar de behandeling 
plaatsvindt is verantwoordelijk voor de 
organisatie en verstrekking van de 
gezondheidszorg. Deze lidstaat stelt in dit 
verband, rekening houdend met de 
beginselen van universaliteit, toegang tot 
hoogwaardige zorg, rechtvaardigheid en
solidariteit, duidelijke kwaliteits- en 
veiligheidsnormen voor de op zijn 
grondgebied verleende gezondheidszorg 
vast, en waarborgt dat:

1. De lidstaten zijn overeenkomstig artikel 
152, lid 5, van het EG-Verdrag
verantwoordelijk voor de organisatie en 
verstrekking van de gezondheidszorg. Zij 
waarborgen in dit verband dat:

Or. pt

Amendement 311
Claude Turmes, Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaat waar de behandeling plaatsvindt 
is verantwoordelijk voor de organisatie en 
verstrekking van de gezondheidszorg. Deze
lidstaat stelt in dit verband, rekening 
houdend met de beginselen van 
universaliteit, toegang tot hoogwaardige 
zorg, rechtvaardigheid en solidariteit,
duidelijke kwaliteits- en veiligheidsnormen 
voor de op zijn grondgebied verleende 
gezondheidszorg vast, en waarborgt dat:

De lidstaat waar de behandeling plaatsvindt 
is verantwoordelijk voor de organisatie en 
verstrekking van veilige, hoogwaardige
gezondheidszorg overeenkomstig de 
beginselen van universele toegang, 
solidariteit, betaalbaarheid, gelijke 
toegankelijkheid op het gehele 
grondgebied en democratisch toezicht. De 
lidstaat waar de behandeling plaatsvindt 
is tevens verantwoordelijk voor de 
klachtenprocedure en eventuele 
schadeloosstelling. In geval van schade 
bij grensoverschrijdende gezondheidszorg 
is de klachtenprocedure en 
schadevergoedingsregeling van de lidstaat 
waar de behandeling plaatsvindt van 
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toepassing. De lidstaat waar de 
behandeling plaatsvindt stelt duidelijke 
kwaliteits- en veiligheidsnormen voor de 
op zijn grondgebied verleende 
gezondheidszorg vast, en waarborgt dat:

Or. en

Motivering

De beginselen van universele toegang, solidariteit, betaalbaarheid, gelijke toegankelijkheid 
op het hele grondgebied en democratisch toezicht zijn in de overeenkomst van Lissabon 
neergelegd als de belangrijke beginselen voor de gezondheidszorg. Amendement verduidelijkt 
de verantwoordelijkheden in geval van schade.

Amendement 312
Anne Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaat waar de behandeling 
plaatsvindt is verantwoordelijk voor de 
organisatie en verstrekking van de 
gezondheidszorg. Deze lidstaat stelt in dit 
verband, rekening houdend met de 
beginselen van universaliteit, toegang tot 
hoogwaardige zorg, rechtvaardigheid en 
solidariteit, duidelijke kwaliteits- en 
veiligheidsnormen voor de op zijn 
grondgebied verleende gezondheidszorg 
vast, en waarborgt dat:

1. De lidstaat waar de behandeling 
plaatsvindt is verantwoordelijk voor de 
organisatie en verstrekking van de 
gezondheidszorg. Deze lidstaat stelt in dit 
verband, overeenkomstig de beginselen 
van algemeen belang, universaliteit, 
toegang tot hoogwaardige, betaalbare, 
doelmatige, ononderbroken en goed 
bereikbare zorg, rechtvaardigheid en 
solidariteit, duidelijke kwaliteits- en 
veiligheidsnormen voor de op zijn 
grondgebied verleende gezondheidszorg 
vast, en waarborgt dat:

[Noot van de Vertaaldienst: De eerste wijziging in het Frans stemt overeen met de exacte 
bewoordingen van het EG-Verdrag. De Nederlandse Commissietekst stemt reeds volkomen 

overeen met het Verdrag (art. 152, lid 5).

Or. fr
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Motivering

De precieze bevoegdheden van de lidstaten op het gebied van de volksgezondheid en de 
beginselen voor de uitvoering verdienen hier vermelding. Ook moet naar het algemeen belang 
worden verwezen.

Amendement 313
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaat waar de behandeling 
plaatsvindt is verantwoordelijk voor de 
organisatie en verstrekking van de 
gezondheidszorg. Deze lidstaat stelt in dit 
verband, rekening houdend met de 
beginselen van universaliteit, toegang tot 
hoogwaardige zorg, rechtvaardigheid en 
solidariteit, duidelijke kwaliteits- en 
veiligheidsnormen voor de op zijn 
grondgebied verleende gezondheidszorg 
vast, en waarborgt dat:

1. De lidstaat waar de behandeling 
plaatsvindt is verantwoordelijk voor de 
organisatie en verstrekking van de 
gezondheidszorg. Deze lidstaat stelt in dit 
verband, op basis van de beginselen van 
algemeen belang, universaliteit, toegang 
tot hoogwaardige zorg, rechtvaardigheid en 
solidariteit, en de daaruit voortvloeiende 
openbaredienstopdrachten die aan de 
zorgaanbieders toegewezen zijn, duidelijke 
kwaliteits- en veiligheidsnormen voor de 
op zijn grondgebied verleende 
gezondheidszorg vast, en waarborgt dat:

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten niet alleen rekening houden met de beginselen universaliteit, 
toegankelijkheid, rechtvaardigheid en solidariteit. Ze moeten de gezondheidszorg ook op 
basis van die beginselen organiseren en verstrekken (cf. art. 16 EGV).

Amendement 314
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaat waar de behandeling 1. De lidstaat waar de behandeling 
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plaatsvindt is verantwoordelijk voor de 
organisatie en verstrekking van de 
gezondheidszorg. Deze lidstaat stelt in dit 
verband, rekening houdend met de 
beginselen van universaliteit, toegang tot 
hoogwaardige zorg, rechtvaardigheid en 
solidariteit, duidelijke kwaliteits- en 
veiligheidsnormen voor de op zijn 
grondgebied verleende gezondheidszorg 
vast, en waarborgt dat:

plaatsvindt is verantwoordelijk voor de 
organisatie en verstrekking van de 
gezondheidszorg. Deze lidstaat stelt in dit 
verband, op basis van de beginselen van 
algemeen belang, universaliteit, toegang 
tot hoogwaardige zorg, rechtvaardigheid en 
solidariteit, en de daaruit voortvloeiende 
openbaredienstopdrachten die aan de 
zorgaanbieders toegewezen zijn, duidelijke 
kwaliteits- en veiligheidsnormen voor de 
op zijn grondgebied verleende 
gezondheidszorg vast, en waarborgt dat:

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten niet alleen rekening houden met de beginselen universaliteit, 
toegankelijkheid, rechtvaardigheid en solidariteit, maar de gezondheidszorg ook op basis van
die beginselen organiseren en verstrekken.

Amendement 315
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaat waar de behandeling 
plaatsvindt is verantwoordelijk voor de 
organisatie en verstrekking van de 
gezondheidszorg. Deze lidstaat stelt in dit 
verband, rekening houdend met de 
beginselen van universaliteit, toegang tot 
hoogwaardige zorg, rechtvaardigheid en 
solidariteit, duidelijke kwaliteits- en 
veiligheidsnormen voor de op zijn 
grondgebied verleende gezondheidszorg 
vast, en waarborgt dat:

1. De lidstaat waar de behandeling 
plaatsvindt is verantwoordelijk voor de 
organisatie en verstrekking van de 
gezondheidszorg. Deze lidstaat stelt in dit 
verband, rekening houdend met de 
beginselen van universaliteit, geografische 
en financiële toegankelijkheid tot 
hoogwaardige zorg, efficiëntie en 
doelmatigheid, continuïteit,
rechtvaardigheid en solidariteit, duidelijke 
kwaliteits- en veiligheidsnormen voor de 
op zijn grondgebied verleende 
gezondheidszorg vast, en waarborgt dat:

Or. nl
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Amendement 316
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaat waar de behandeling 
plaatsvindt is verantwoordelijk voor de 
organisatie en verstrekking van de 
gezondheidszorg. Deze lidstaat stelt in dit 
verband, rekening houdend met de 
beginselen van universaliteit, toegang tot 
hoogwaardige zorg, rechtvaardigheid en 
solidariteit, duidelijke kwaliteits- en 
veiligheidsnormen voor de op zijn 
grondgebied verleende gezondheidszorg 
vast, en waarborgt dat:

1. Elke lidstaat is verantwoordelijk voor 
het behandelingsproces en de organisatie 
en verstrekking van de gezondheidszorg.
Deze lidstaat stelt in dit verband, rekening 
houdend met de beginselen van 
kosteloosheid, universaliteit, toegang tot 
hoogwaardige zorg, rechtvaardigheid en 
solidariteit, duidelijke kwaliteits- en 
veiligheidsnormen voor de op zijn 
grondgebied verleende gezondheidszorg 
vast, en waarborgt dat:

Or. pl

Motivering

Gezondheidszorg moet in de EU gratis zijn, ook in privéklinieken.

Amendement 317
Evangelia Tzampazi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaat waar de behandeling 
plaatsvindt is verantwoordelijk voor de 
organisatie en verstrekking van de 
gezondheidszorg. Deze lidstaat stelt in dit 
verband, rekening houdend met de 
beginselen van universaliteit, toegang tot 
hoogwaardige zorg, rechtvaardigheid en 
solidariteit, duidelijke kwaliteits- en 
veiligheidsnormen voor de op zijn 
grondgebied verleende gezondheidszorg 

1. De lidstaat waar de behandeling 
plaatsvindt is verantwoordelijk voor de 
organisatie en verstrekking van de 
gezondheidszorg. Deze lidstaat stelt in dit 
verband, rekening houdend met de 
beginselen van universaliteit, toegang tot 
hoogwaardige zorg, rechtvaardigheid, 
toegankelijkheid voor personen met een 
handicap en solidariteit, duidelijke 
kwaliteits- en veiligheidsnormen voor de 
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vast, en waarborgt dat: op zijn grondgebied verleende 
gezondheidszorg vast, en waarborgt dat:

Or. en

Motivering

Toegankelijkheid voor personen met een handicap moet als grondbeginsel voor de 
verstrekking van gezondheidszorg worden vastgelegd, naast de andere grondbeginselen, 
omdat gelijke toegang van gehandicapten tot de gezondheidszorg een kwestie van 
mensenrechten is.

Amendement 318
Iles Braghetto

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaat waar de behandeling plaatsvindt 
is verantwoordelijk voor de organisatie en 
verstrekking van de gezondheidszorg. Deze 
lidstaat stelt in dit verband, rekening 
houdend met de beginselen van 
universaliteit, toegang tot hoogwaardige 
zorg, rechtvaardigheid en solidariteit, 
duidelijke kwaliteits- en veiligheidsnormen 
voor de op zijn grondgebied verleende 
gezondheidszorg vast, en waarborgt dat:

De lidstaat waar de behandeling plaatsvindt 
is verantwoordelijk voor de organisatie en 
verstrekking van de gezondheidszorg. Deze 
lidstaat stelt in dit verband, rekening 
houdend met de beginselen van 
universaliteit, toegang tot hoogwaardige 
zorg, rechtvaardigheid en solidariteit, 
duidelijke kwaliteits- en veiligheidsnormen 
voor de op zijn grondgebied verleende 
gezondheidszorg vast, en houdt er 
rekening mee dat:

Or. en

Motivering

Als de lidstaten bepaalde dingen moeten “waarborgen”, gaat dat in tegen hun 
verantwoordelijkheid om hun eigen kwaliteits- en veiligheidsnormen vast te stellen.
Overeenkomstig artikel 152 van het Verdrag zijn de lidstaten verantwoordelijk voor de 
organisatie, financiering en verlening van gezondheidszorg aan hun burgers. Daarom lijkt 
het wenselijker om “houdt er rekening mee” te gebruiken in plaats van “waarborgt”.
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Amendement 319
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter -a) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) de zorgaanbieders geen enkele 
patiënt, hetzij als burger van dezelfde 
lidstaat, hetzij als burger van een andere 
lidstaat, uitsluiten van gezondheidszorg 
omwille van de sociaaleconomische 
positie van de patiënt;

Or. nl

Motivering

Iedere lidstaat is en blijft verantwoordelijk voor het verlenen van gezondheidszorg, ongeacht 
de sociaaleconomische positie van de patiënt.

Amendement 320
Edite Estrela

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) mechanismen zijn ingesteld om ervoor 
te zorgen dat de zorgaanbieders aan die 
normen kunnen voldoen, met 
inachtneming van de internationale 
medische wetenschap en de algemeen 
erkende goede medische praktijken;

a) wanneer gezondheidszorg in een 
andere lidstaat dan de lidstaat van 
aansluiting van de patiënt wordt verleend, 
is de wetgeving van de lidstaat waar de 
behandeling plaatsvindt van toepassing;

Or. pt
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Amendement 321
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) mechanismen zijn ingesteld om ervoor 
te zorgen dat de zorgaanbieders aan die 
normen kunnen voldoen, met 
inachtneming van de internationale 
medische wetenschap en de algemeen 
erkende goede medische praktijken;

a) patiënten op verzoek informatie over 
deze normen en richtsnoeren, met 
inbegrip van de bepalingen betreffende 
toezicht en beoordeling, krijgen;

Or. en

Motivering

Patiënten hebben behoefte aan juridische duidelijkheid en informatie om gefundeerde keuzes 
te kunnen maken met betrekking tot grensoverschrijdende gezondheidszorg.

Amendement 322
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) mechanismen zijn ingesteld om ervoor 
te zorgen dat de zorgaanbieders aan die 
normen kunnen voldoen, met 
inachtneming van de internationale 
medische wetenschap en de algemeen 
erkende goede medische praktijken;

a) gezondheidszorg daadwerkelijk wordt 
verstrekt conform de in lid 1 bedoelde 
kwaliteits- en veiligheidsnormen; hiertoe 
worden de internationale medische 
wetenschap en de algemeen erkende goede 
medische praktijken in acht genomen.

Or. nl
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Amendement 323
Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) mechanismen zijn ingesteld om ervoor 
te zorgen dat de zorgaanbieders aan die 
normen kunnen voldoen, met 
inachtneming van de internationale 
medische wetenschap en de algemeen 
erkende goede medische praktijken;

a) de wettelijke vereisten voor 
zorgaanbieders duidelijk omschreven zijn, 
met inachtneming van de internationale 
medische wetenschap en de algemeen 
erkende goede medische praktijken;

Or. hu

Motivering

De vaststelling van nationale regelgeving inzake grondbeginselen en -vereisten voor de 
gezondheidszorg is een taak van de lidstaten, evenals het toezicht op de uitvoering van de 
regelgeving door zorgaanbieders en de handhaving van de regelgeving. Daarom wordt 
voorgesteld de formulering van duidelijke wettelijke vereisten in lid 1, onder a) als taak van 
de lidstaten aan te wijzen.

Amendement 324
Kathy Sinnott

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) mechanismen zijn ingesteld om ervoor 
te zorgen dat de zorgaanbieders aan die 
normen kunnen voldoen, met inachtneming 
van de internationale medische wetenschap 
en de algemeen erkende goede medische 
praktijken;

a) mechanismen voor de verstrekking van 
systematisch onderricht en scholing van 
hoge kwaliteit voor gezondheidswerkers
zijn ingesteld om ervoor te zorgen dat de 
zorgaanbieders aan die normen kunnen 
voldoen, met inachtneming van de 
internationale medische wetenschap en de 
algemeen erkende goede medische 
praktijken;

Or. en
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Motivering

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. 

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) mechanismen zijn ingesteld om ervoor 
te zorgen dat de zorgaanbieders aan die 
normen kunnen voldoen, met inachtneming 
van de internationale medische wetenschap 
en de algemeen erkende goede medische 
praktijken;

a) mechanismen zijn ingesteld om ervoor 
te zorgen dat de zorgaanbieders en 
medische noodhulpdiensten aan die 
normen kunnen voldoen, met inachtneming 
van de internationale medische wetenschap 
en de algemeen erkende goede medische 
praktijken;

Or. en

Motivering

Het is van belang dat de kwaliteitsnormen ook gelden voor de medische noodhulp.
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Amendement 326
Kathy Sinnott

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) mechanismen zijn ingesteld om ervoor 
te zorgen dat de zorgaanbieders aan die 
normen kunnen voldoen, met inachtneming 
van de internationale medische wetenschap 
en de algemeen erkende goede medische 
praktijken;

a) mechanismen zijn ingesteld om ervoor 
te zorgen dat de zorgaanbieders en 
medische noodhulpdiensten aan die 
normen kunnen voldoen, met inachtneming 
van de internationale medische wetenschap 
en de algemeen erkende goede medische 
praktijken;

Or. en

Motivering

Het ligt voor de hand dat na een ongeval (of ramp) medische hulp moet worden verleend met 
een minimum aan administratieve rompslomp voor voorafgaande goedkeuring.

Gezien de behoefte aan een snelle respons als zich in grensgebieden een noodsituatie 
voordoet, is brede samenwerking tussen de lidstaten en hun regionale hulpdiensten vereist.  
Paramedisch personeel is in deze situaties belangrijk.

Amendement 327
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) mechanismen zijn ingesteld om ervoor 
te zorgen dat de zorgaanbieders aan die 
normen kunnen voldoen, met inachtneming 
van de internationale medische wetenschap 
en de algemeen erkende goede medische 
praktijken;

a) mechanismen zijn ingesteld om ervoor 
te zorgen dat de zorgaanbieders aan die 
normen kunnen voldoen, onverminderd de 
nationale wetgeving en met inachtneming 
van de internationale medische wetenschap 
en de algemeen erkende goede medische 
praktijken;

Or. pl
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Motivering

De lidstaten kunnen een en ander meer in detail reguleren, maar moeten rekening houden met 
de internationale medische wetenschap en de algemeen erkende goede medische praktijken.

Amendement 328
Anne Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) mechanismen zijn ingesteld om ervoor 
te zorgen dat de zorgaanbieders aan die 
normen kunnen voldoen, met inachtneming 
van de internationale medische wetenschap 
en de algemeen erkende goede medische 
praktijken;

a) mechanismen zijn ingesteld om ervoor 
te zorgen dat de zorgaanbieders aan die 
normen kunnen voldoen, met inachtneming 
van de internationale medische wetenschap 
en de algemeen erkende goede medische 
praktijken, en dat er daadwerkelijk de 
hand aan wordt gehouden;

Or. fr

Motivering

Het is absoluut noodzakelijk dat de zorgaanbieders alles in het werk stellen om de kwaliteits-
en veiligheidsnormen na te leven.

Amendement 329
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter a bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) deze kwaliteits- en 
veiligheidsnormen openbaar worden 
gemaakt in een voor de burgers duidelijke 
en toegankelijke vorm;

Or. en
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Motivering

De lidstaten moeten ten aanzien van de kwaliteits- en veiligheidsnormen openheid betrachten 
en moeten dus verplicht zijn ze openbaar te maken.

Amendement 330
Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter a bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) er bij de certificering en erkenning 
van behandelingen zowel wordt gelet op 
de kwaliteit en veiligheid als op de 
houdbaarheid voor de publieke en private 
gezondheidszorgstelsels. Een 
kostenstijging die niet geraamd kan 
worden en evenmin gerechtvaardigd kan 
worden door een reële 
gezondheidsverbetering, zou kunnen 
leiden tot de ineenstorting van het 
publieke gezondheidszorgstelsel en tot 
toenemende discriminatie door 
verzekeringsstelsels van patiënten met 
aandoeningen die duurdere 
behandelingen vereisen;

Or. en

Motivering

Bij de certificering en erkenning van behandelingsprocessen moet ook rekening gehouden 
worden met de houdbaarheid van de publieke en private gezondheidszorgstelsels. Als 
mobiliteit ertoe leidt dat er zonder onderscheid behandelingen en/of diagnoses gekocht 
worden, kunnen de daaruit voortvloeiende kosten aanleiding geven tot steeds verdergaande 
discriminatie van patiënten met aandoeningen die dure behandelingen vereisen en tot 
weigering van patiënten door verzekeringsmaatschappijen, zoals in het verleden met 
aidspatiënten is gebeurd.

Adlib Express Watermark



PE4187.256v01-00 28/104 AM\762980NL.doc

NL

Amendement 331
Nicolae Vlad Popa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letters b) en c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) regelmatig toezicht wordt gehouden op 
de praktische toepassing van die normen 
door de zorgaanbieders en corrigerende 
maatregelen worden genomen wanneer de 
toepasselijke normen niet worden 
nageleefd, waarbij rekening wordt 
gehouden met de ontwikkeling van de 
medische wetenschap en de 
gezondheidstechnologie;

b) de in lid 1, onder a), bedoelde 
gezondheidszorg wordt verstrekt volgens 
kwaliteits- en veiligheidsnormen en 
-richtsnoeren die door de lidstaat waar de 
behandeling plaatsvindt zijn vastgesteld 
en die waarborgen dat:

(i) patiënten en zorgaanbieders uit andere 
lidstaten onder meer met elektronische 
middelen informatie over deze normen en 
richtsnoeren, met inbegrip van de 
bepalingen betreffende toezicht, krijgen;

c) de zorgaanbieders alle relevante 
informatie verstrekken om patiënten in 
staat te stellen met kennis van zaken 
beslissingen te nemen, in het bijzonder 
over de beschikbaarheid, de prijzen en de 
resultaten van de verleende 
gezondheidszorg, en de gegevens 
betreffende hun eventuele 
verzekeringsdekking of soortgelijke 
individuele of collectieve vormen van 
bescherming inzake 
beroepsaansprakelijkheid;

(ii) patiënten en zorgaanbieders uit 
andere lidstaten informatie krijgen over 
de beschikbaarheid, de prijzen en de 
resultaten van de verleende 
gezondheidszorg, en de gegevens 
betreffende de eventuele 
verzekeringsdekking van de zorgaanbieder 
of soortgelijke individuele of collectieve 
vormen van bescherming inzake diens 
beroepsaansprakelijkheid;

Or. en

Motivering

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 
amendment suggests that both the healthcare providers and beneficiaries can be informed. 
Given the fact that the patient has to have the information in order to make an informed 
decision, as does 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 standards, guidelines, 
provisions on supervision, on availability, prices and outcomes of the healthcare provided 
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and details of the healthcare provider’s insurance cover or other means of personal or 
collective protection with regard to their professional liability.

Amendement 332
Edite Estrela

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) regelmatig toezicht wordt gehouden op 
de praktische toepassing van die normen 
door de zorgaanbieders en corrigerende 
maatregelen worden genomen wanneer de 
toepasselijke normen niet worden 
nageleefd, waarbij rekening wordt 
gehouden met de ontwikkeling van de 
medische wetenschap en de 
gezondheidstechnologie;

b) de in lid 1, onder a), bedoelde 
gezondheidszorg wordt verstrekt volgens 
kwaliteits- en veiligheidsnormen en 
-richtsnoeren die door de lidstaat waar de 
behandeling plaatsvindt zijn vastgesteld;

Or. pt

Amendement 333
Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) regelmatig toezicht wordt gehouden op 
de praktische toepassing van die normen 
door de zorgaanbieders en corrigerende
maatregelen worden genomen wanneer de 
toepasselijke normen niet worden 
nageleefd, waarbij rekening wordt 
gehouden met de ontwikkeling van de 
medische wetenschap en de 
gezondheidstechnologie;

b) regelmatig toezicht wordt gehouden op 
de praktische toepassing van de nationale 
wettelijke normen door de zorgaanbieders 
en er de nodige maatregelen worden 
genomen wanneer de normen niet worden 
nageleefd;

Or. hu
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Motivering

De vaststelling van nationale regelgeving inzake grondbeginselen en -vereisten voor de 
gezondheidszorg is een taak van de lidstaten, evenals de handhaving van de regelgeving.
Daarom wordt voorgesteld de handhaving als taak van de lidstaten aan te wijzen. De term 
"corrigerende maatregelen" is te vaag en voor velerlei uitleg vatbaar.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) regelmatig toezicht wordt gehouden op 
de praktische toepassing van die normen 
door de zorgaanbieders en corrigerende 
maatregelen worden genomen wanneer de 
toepasselijke normen niet worden 
nageleefd, waarbij rekening wordt 
gehouden met de ontwikkeling van de 
medische wetenschap en de 
gezondheidstechnologie;

b) regelmatig toezicht wordt gehouden op 
en evaluaties worden uitgevoerd van de 
praktische toepassing van die normen door 
de zorgaanbieders en medische 
noodhulpdiensten, en corrigerende 
maatregelen worden genomen wanneer de 
toepasselijke normen niet worden 
nageleefd, waarbij rekening wordt 
gehouden met de ontwikkeling van de 
medische wetenschap en de 
gezondheidstechnologie;

Or. en

Motivering

Het is van belang dat de kwaliteitsnormen ook gelden voor de medische noodhulp.

Amendement 335
Iles Braghetto

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) regelmatig toezicht wordt gehouden op 
de praktische toepassing van die normen 
door de zorgaanbieders en corrigerende 

b) regelmatig toezicht wordt gehouden op 
en evaluaties worden uitgevoerd van de 
praktische toepassing van die normen door 
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maatregelen worden genomen wanneer de 
toepasselijke normen niet worden 
nageleefd, waarbij rekening wordt 
gehouden met de ontwikkeling van de 
medische wetenschap en de 
gezondheidstechnologie;

de zorgaanbieders en corrigerende 
maatregelen worden genomen wanneer de 
toepasselijke normen niet worden 
nageleefd, waarbij rekening wordt 
gehouden met de ontwikkeling van de 
medische wetenschap en de 
gezondheidstechnologie;

Or. it

Motivering

Beoordeling is belangrijk om tot een netwerk te komen van instellingen die erkend zijn op 
grond van hun langdurige hoogwaardige zorgverlening.

Amendement 336
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de zorgaanbieders alle relevante
informatie verstrekken om patiënten in 
staat te stellen met kennis van zaken 
beslissingen te nemen, in het bijzonder
over de beschikbaarheid, de prijzen en de 
resultaten van de verleende 
gezondheidszorg, en de gegevens 
betreffende hun eventuele 
verzekeringsdekking of soortgelijke 
individuele of collectieve vormen van 
bescherming inzake 
beroepsaansprakelijkheid;

c) de zorgaanbieders patiënten informatie 
verstrekken over de beschikbaarheid, de 
prijzen en de resultaten van de verleende 
gezondheidszorg, onder meer in termen 
van kwaliteit, alsmede gegevens 
betreffende de registratiestatus van de 
zorgaanbieder, hun eventuele 
verzekeringsdekking of soortgelijke 
individuele of collectieve vormen van 
bescherming inzake 
beroepsaansprakelijkheid;

Or. en

Motivering

Patiënten hebben behoefte aan juridische duidelijkheid en informatie om gefundeerde keuzes 
te kunnen maken met betrekking tot grensoverschrijdende gezondheidszorg.
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Amendement 337
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de zorgaanbieders alle relevante 
informatie verstrekken om patiënten in 
staat te stellen met kennis van zaken 
beslissingen te nemen, in het bijzonder 
over de beschikbaarheid, de prijzen en de 
resultaten van de verleende 
gezondheidszorg, en de gegevens 
betreffende hun eventuele 
verzekeringsdekking of soortgelijke 
individuele of collectieve vormen van 
bescherming inzake 
beroepsaansprakelijkheid;

c) de zorgaanbieders alle relevante 
informatie verstrekken om patiënten in 
staat te stellen met kennis van zaken 
beslissingen te nemen, in het bijzonder 
over hun verbintenisstatuut, de 
beschikbaarheid, de prijzen en de 
vergoedingsbedragen en -procedures en 
kwaliteitsindicatoren, en de gegevens 
betreffende hun eventuele 
verzekeringsdekking of soortgelijke 
individuele of collectieve vormen van 
bescherming inzake 
beroepsaansprakelijkheid;

Or. fr

Motivering

Zorgaanbieders moeten meer informatie verstrekken, met name of ze op publieke of private 
basis werken, of ze bij een brancheorganisatie aangesloten zijn, of ze nog gemachtigd zijn 
hun beroep uit te oefenen, e.d.

Het begrip "resultaten van de verleende gezondheidszorg" ligt gevoelig. Wanneer een 
gezondheidswerker of instelling door een daartoe bevoegde instantie erkend is, verdient het 
aanbeveling dit te vermelden, maar ook niet meer dan dat.

Amendement 338
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de zorgaanbieders alle relevante 
informatie verstrekken om patiënten in 
staat te stellen met kennis van zaken 
beslissingen te nemen, in het bijzonder 

c) degenen die verantwoordelijk zijn voor 
de organisatie en verstrekking van de 
gezondheidszorg, alle relevante informatie 
verstrekken om patiënten in staat te stellen 
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over de beschikbaarheid, de prijzen en de 
resultaten van de verleende 
gezondheidszorg, en de gegevens 
betreffende hun eventuele 
verzekeringsdekking of soortgelijke 
individuele of collectieve vormen van 
bescherming inzake 
beroepsaansprakelijkheid;

met kennis van zaken beslissingen te 
nemen, in het bijzonder over de 
beschikbaarheid, de prijzen en de 
resultaten van de verleende 
gezondheidszorg, en de gegevens 
betreffende hun eventuele 
verzekeringsdekking of soortgelijke 
individuele of collectieve vormen van 
bescherming inzake 
beroepsaansprakelijkheid;

Or. pl

Motivering

Niet alleen in ziekenhuizen kan deze informatie verstrekt worden; op die manier kunnen 
patiënten gemakkelijker de op dit gebied benodigde informatie verkrijgen.

Amendement 339
Frieda Brepoels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de zorgaanbieders alle relevante 
informatie verstrekken om patiënten in 
staat te stellen met kennis van zaken 
beslissingen te nemen, in het bijzonder 
over de beschikbaarheid, de prijzen en de 
resultaten van de verleende 
gezondheidszorg, en de gegevens 
betreffende hun eventuele 
verzekeringsdekking of soortgelijke 
individuele of collectieve vormen van 
bescherming inzake 
beroepsaansprakelijkheid;

c) de zorgaanbieders alle relevante 
informatie verstrekken om patiënten in 
staat te stellen met kennis van zaken 
beslissingen te nemen, in het bijzonder 
over hun registratiestatus, de 
beschikbaarheid, de prijzen en de 
resultaten van de verleende 
gezondheidszorg, en de gegevens 
betreffende hun eventuele 
verzekeringsdekking of soortgelijke 
individuele of collectieve vormen van 
bescherming inzake 
beroepsaansprakelijkheid. Patiënten 
moeten de mogelijkheden krijgen om deze 
informatie zo goed als mogelijk te 
begrijpen (indien nodig met bijstand door 
een tolk of vertaling).

Or. nl
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Motivering

Zorgaanbieders moeten volledige informatie verschaffen over hun registratiestatus. Hiermee 
wordt hun status als publieke of private zorgaanbieder bedoeld en de gerelateerde tarieven en 
voorwaarden, hun licentie (al dan niet ingetrokken) en hun lidmaatschap van 
beroepsorganisaties.

Daarnaast moeten patiënten de nodige middelen krijgen om de informatie te begrijpen, vb. 
door bijstand door een tolk. Dit is ook belangrijk voor het verzorgend personeel van wie niet 
verwacht kan worden dan zij de 23 officiële talen van de EU machtig zijn.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de zorgaanbieders alle relevante 
informatie verstrekken om patiënten in 
staat te stellen met kennis van zaken 
beslissingen te nemen, in het bijzonder 
over de beschikbaarheid, de prijzen en de 
resultaten van de verleende 
gezondheidszorg, en de gegevens 
betreffende hun eventuele 
verzekeringsdekking of soortgelijke 
individuele of collectieve vormen van 
bescherming inzake 
beroepsaansprakelijkheid;

c) de zorgaanbieders alle relevante 
informatie verstrekken om patiënten in 
staat te stellen met kennis van zaken 
beslissingen te nemen, in het bijzonder 
over de beschikbaarheid, de kwaliteit, de 
veiligheid, de prijzen en de resultaten van 
de verleende gezondheidszorg, en de 
gegevens betreffende hun eventuele 
verzekeringsdekking of soortgelijke 
individuele of collectieve vormen van 
bescherming inzake 
beroepsaansprakelijkheid;

Or. en

Motivering

Patiënten die voor behandeling naar het buitenland gaan, doen dat omdat er in hun eigen 
land geen of ontoereikende behandelmogelijkheden zijn. Kwaliteit en veiligheid moeten 
genoemd worden als criteria die relevant zijn voor dergelijke keuzes.
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Amendement 341
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de zorgaanbieders alle relevante 
informatie verstrekken om patiënten in 
staat te stellen met kennis van zaken 
beslissingen te nemen, in het bijzonder 
over de beschikbaarheid, de prijzen en de 
resultaten van de verleende 
gezondheidszorg, en de gegevens 
betreffende hun eventuele 
verzekeringsdekking of soortgelijke 
individuele of collectieve vormen van 
bescherming inzake 
beroepsaansprakelijkheid;

c) de zorgaanbieders alle relevante 
informatie verstrekken om patiënten in 
staat te stellen met kennis van zaken 
beslissingen te nemen, in het bijzonder 
over de beschikbaarheid, de prijzen en de 
kwaliteitsindicatoren, en de gegevens 
betreffende hun eventuele 
verzekeringsdekking of soortgelijke 
individuele of collectieve vormen van 
bescherming inzake 
beroepsaansprakelijkheid;

Or. fr

Motivering

Het begrip "resultaten van de verleende gezondheidszorg" ligt bijzonder gevoelig. Bij 
ontstentenis van objectieve, gedeelde criteria kan aan zorgaanbieders gevraagd worden 
melding te maken van "resultaten" die bijzonder gunstig zijn. In de meeste EU-landen is er 
een trend om in de pers een ranglijst van zorginstellingen en gezondheidswerkers te 
publiceren. Op dat soort informatie zit niemand te wachten. In sommige lidstaten dreigt er 
zelfs een verbod op dat soort publicaties.

Amendement 342
Evangelia Tzampazi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de zorgaanbieders alle relevante 
informatie verstrekken om patiënten in 
staat te stellen met kennis van zaken 
beslissingen te nemen, in het bijzonder 
over de beschikbaarheid, de prijzen en de 
resultaten van de verleende 

c) de zorgaanbieders alle relevante 
informatie verstrekken om patiënten in 
staat te stellen met kennis van zaken 
beslissingen te nemen, in het bijzonder 
over de beschikbaarheid, de prijzen, 
toegankelijkheid voor personen met een 
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gezondheidszorg, en de gegevens 
betreffende hun eventuele 
verzekeringsdekking of soortgelijke 
individuele of collectieve vormen van 
bescherming inzake 
beroepsaansprakelijkheid;

handicap en de resultaten van de verleende 
gezondheidszorg, en de gegevens 
betreffende hun eventuele 
verzekeringsdekking of soortgelijke 
individuele of collectieve vormen van 
bescherming inzake 
beroepsaansprakelijkheid;

Or. en

Motivering

Informatie over de fysieke toegankelijkheid van zorginstellingen is voor personen met een 
handicap van essentieel belang om een gefundeerde keuze te maken op basis van de echt 
belangrijke criteria voor de feitelijke mogelijkheden om in het buitenland behandeld te 
worden.

Amendement 343
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letters c bis) en c ter) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de van overheidswege bevoegde 
toestemming verlenende instantie de 
patiënt voor behandeling naar een 
zorginstelling in een andere lidstaat 
verwijst;
c ter) de van overheidswege bevoegde 
toestemming verlenende instantie 
voorafgaande toestemming geeft voor 
vergoeding van behandelingen in de 
lidstaat van aansluiting of in een andere 
lidstaat, opdat de lidstaat van aansluiting 
de kosten dekt.

Or. da

Motivering

Waar en wanneer een patiënt behandeld wordt dient te worden bepaald op medische gronden, 
en niet op basis van de financiële positie van de patiënt of diens mogelijkheden om bepaalde 
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bronnen aan te boren.

Amendement 344
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter d)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de patiënten over klachtenprocedures 
en rechtsmiddelen beschikken en 
schadeloosgesteld kunnen worden ingeval 
zij schade ondervinden als gevolg van de 
ontvangen gezondheidszorg;

d) de patiënten klachten kunnen richten 
tot een onafhankelijke 
arbitragecommissie of ombudsman in de 
lidstaat van behandeling en in de lidstaat 
van aansluiting en kosteloos verhaal 
kunnen zoeken en eventueel 
schadevergoeding kunnen verkrijgen
ingeval zij schade ondervinden als gevolg 
van de ontvangen gezondheidszorg;

Or. en

Motivering

Om te bereiken dat patiënten niet alleen in theorie maar ook in praktijk een klacht kunnen 
indienen en de vereiste genoegdoening en schadevergoeding kunnen krijgen, moet dat zowel 
in de lidstaat van behandeling als in de lidstaat van aansluiting mogelijk zijn.

Amendement 345
Claude Turmes, Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter d)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de patiënten over klachtenprocedures 
en rechtsmiddelen beschikken en 
schadeloosgesteld kunnen worden ingeval 
zij schade ondervinden als gevolg van de 
ontvangen gezondheidszorg;

d) de patiënten klachten kunnen richten 
tot een onafhankelijke instantie en 
kosteloos verhaal kunnen zoeken en 
eventueel schadevergoeding kunnen 
verkrijgen ingeval zij schade ondervinden 
als gevolg van de ontvangen 
gezondheidszorg;
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Or. en

Amendement 346
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter d)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de patiënten over klachtenprocedures en 
rechtsmiddelen beschikken en 
schadeloosgesteld kunnen worden ingeval 
zij schade ondervinden als gevolg van de 
ontvangen gezondheidszorg;

d) de patiënten over klachtenprocedures  
beschikken en kosteloos verhaal kunnen 
zoeken en schadeloosgesteld kunnen 
worden ingeval zij schade ondervinden of 
beseffen schade te hebben ondervonden
als gevolg van de ontvangen 
gezondheidszorg

Or. en

Motivering

Patiënten moeten bij schade genoegdoening of schadevergoeding kunnen eisen, en wel via 
een kosteloze en inzichtelijke procedure. Vermelding van de bestaande mechanismen is 
essentieel om dit doel te bereiken.

Amendement 347
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter d)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de patiënten over klachtenprocedures en 
rechtsmiddelen beschikken en 
schadeloosgesteld kunnen worden ingeval 
zij schade ondervinden als gevolg van de 
ontvangen gezondheidszorg;

d) de patiënten over klachtenprocedures 
beschikken en er mechanismen bestaan 
voor verhaal en schadevergoeding ingeval 
zij schade ondervinden als gevolg van de 
ontvangen gezondheidszorg;

Or. en
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Motivering

Patiënten hebben behoefte aan juridische duidelijkheid en informatie om gefundeerde keuzes 
te kunnen maken met betrekking tot grensoverschrijdende gezondheidszorg.

Amendement 348
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter d)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de patiënten over klachtenprocedures en 
rechtsmiddelen beschikken en
schadeloosgesteld kunnen worden ingeval 
zij schade ondervinden als gevolg van de 
ontvangen gezondheidszorg;

d) de patiënten over klachtenprocedures en 
rechtsmiddelen beschikken zodat zij 
vergoed kunnen worden voor opgelopen 
schade als gevolg van de ontvangen 
gezondheidszorg;

Or. nl

Amendement 349
Bill Newton Dunn

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter d)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de patiënten over klachtenprocedures en 
rechtsmiddelen beschikken en 
schadeloosgesteld kunnen worden ingeval 
zij schade ondervinden als gevolg van de 
ontvangen gezondheidszorg;

d) de patiënten over klachtenprocedures en 
rechtsmiddelen beschikken en 
schadeloosgesteld kunnen worden ingeval 
zij schade ondervinden als gevolg van de 
ontvangen gezondheidszorg. Ongeacht het 
gekozen systeem moet de regeling voor 
herstel en schadeloosstelling aan haar 
doel beantwoorden en voor eenieder 
toegankelijk zijn, d.w.z. open, snel, 
goedkoop, onafhankelijk en te gebruiken 
door een zieke of gewonde wiens eerste 
taal niet noodzakelijkerwijs die van de 
betrokken lidstaat is. De procedures 
mogen de klacht niet inperken en mogen 
niet verlangen dat de patiënt terugkeert 
naar de lidstaat waar de behandeling 
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plaatsvond;

Or. en

Motivering

De administratieve regelingen van de lidstaten voor herstel en schadevergoeding in geval van 
medische fouten zijn beperkt. Verhaal halen bij de rechter is voor modale burgers wellicht 
niet weggelegd. Omwille van de duidelijkheid voor patiënten stelt dit amendement een 
duidelijke minimumnorm die overeenstemt met de belangrijkste waarborgen voor lidstaten.

Amendement 350
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter e)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) er voor de behandeling die op hun 
grondgebied plaatsvindt op de aard en 
omvang van het risico afgestemde 
systemen van 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn 
ingesteld, dan wel een waarborg of een 
soortgelijke regeling die gelijkwaardig is of 
met betrekking tot het doel in wezen 
vergelijkbaar is;

e) er voor de behandeling die op hun 
grondgebied plaatsvindt op de aard en 
omvang van het risico afgestemde 
systemen van 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering of 
systemen voor indirecte aansprakelijkheid 
van werkgevers zijn ingesteld, dan wel een 
waarborg of een soortgelijke regeling die 
gelijkwaardig is of met betrekking tot het 
doel in wezen vergelijkbaar is;

Or. en

Motivering

Amendement met het oog op situaties waarin gezondheidswerkers niet individueel 
aansprakelijk zijn en de werkgever de aansprakelijkheid op zich neemt.

Adlib Express Watermark



AM\762980NL.doc 41/104 PE4187.256v01-00

NL

Amendement 351
Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter e)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) er voor de behandeling die op hun 
grondgebied plaatsvindt op de aard en 
omvang van het risico afgestemde 
systemen van 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn 
ingesteld, dan wel een waarborg of een 
soortgelijke regeling die gelijkwaardig is 
of met betrekking tot het doel in wezen 
vergelijkbaar is;

e) nationale normen het wettelijk kader 
vormen voor het functioneren van op de 
aard en omvang van het risico afgestemde 
systemen van 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering, dan 
wel dat er een andere waarborg is 
ingesteld die gelijkwaardig is of in wezen 
vergelijkbaar is met betrekking tot het doel 
van de behandeling die op hun 
grondgebied plaatsvindt;

Or. hu

Motivering

Het functioneren van systemen van beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan niet door de 
Europese regelgeving worden voorgeschreven, omdat daarmee de bevoegdheid van de 
lidstaten voor de financiering van hun zorgstelsel zou worden doorkruist. Deze verplichting 
kan niet uit het Gemeenschapsrecht worden afgeleid. De betekenis van "andere waarborg" 
blijft onduidelijk.

Amendement 352
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter e)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) er voor de behandeling die op hun 
grondgebied plaatsvindt op de aard en 
omvang van het risico afgestemde 
systemen van 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn 
ingesteld, dan wel een waarborg of een 
soortgelijke regeling die gelijkwaardig is of 
met betrekking tot het doel in wezen 

e) er voor de behandeling die op hun 
grondgebied plaatsvindt op de aard en 
omvang van het risico afgestemde 
systemen van 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn 
ingesteld, dan wel een waarborg of een 
soortgelijke regeling die gelijkwaardig is of 
met betrekking tot het doel in wezen 
vergelijkbaar is en dat de 
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vergelijkbaar is; gezondheidswerkers de bevoegde 
instanties ervan verwittigen dat zij een 
dergelijke verzekering hebben afgesloten;

Or. fr

Motivering

Omwille van een gelijke bescherming van patiënten in de EU is het van belang dat de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht is en dat de toezichthouder voor de betrokken 
beroepen een en ander controleert. Voorts moet voorzien worden in coördinatie van de 
dekking die de verzekering biedt, zowel ten aanzien van de maximumvergoedingen als van de 
procedures.

Amendement 353
Anne Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter e)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) er voor de behandeling die op hun 
grondgebied plaatsvindt op de aard en 
omvang van het risico afgestemde 
systemen van 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn 
ingesteld, dan wel een waarborg of een
soortgelijke regeling die gelijkwaardig is of 
met betrekking tot het doel in wezen 
vergelijkbaar is;

e) er voor de behandeling die op hun 
grondgebied plaatsvindt op de aard en 
omvang van het risico afgestemde 
systemen van 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn 
ingesteld, dan wel een waarborg of een 
soortgelijke regeling die gelijkwaardig is of 
met betrekking tot het doel in wezen 
vergelijkbaar is en dat de 
gezondheidswerkers de bevoegde 
instanties ervan verwittigen dat zij een 
dergelijke verzekering hebben afgesloten;

Or. fr

Motivering

Deze verzekering zorgt voor bescherming van de patiënten. Voorts moet voorzien worden in 
controle door de toezichthouder voor de betrokken beroepen en coördinatie van de dekking 
die de verzekering biedt, zowel ten aanzien van de maximumvergoedingen als van de 
procedures.
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Amendement 354
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter f)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) het grondrecht op privacy ten aanzien 
van de verwerking van persoonsgegevens 
overeenkomstig de nationale 
omzettingsmaatregelen voor de 
communautaire bepalingen inzake de 
bescherming van persoonsgegevens, in het 
bijzonder de Richtlijnen 95/46/EG en 
2002/58/EG, wordt beschermd;

f) er een recht is op continuïteit van zorg 
door het doorgeven van relevante 
medische gegevens met betrekking tot de 
patiënt. Hierbij moet  het grondrecht op
privacy ten aanzien van de verwerking van 
persoonsgegevens overeenkomstig de 
nationale omzettingsmaatregelen voor de 
communautaire bepalingen inzake de 
bescherming van persoonsgegevens, in het 
bijzonder de Richtlijnen 95/46/EG en 
2002/58/EG, worden beschermd;

Or. nl

Amendement 355
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter g)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) patiënten uit andere lidstaten gelijk 
worden behandeld als onderdanen van de 
lidstaat waar de behandeling plaatsvindt en 
overeenkomstig het Gemeenschapsrecht en 
de wetgeving van de lidstaat waar de 
behandeling plaatsvindt tegen discriminatie 
worden beschermd.

g) patiënten uit andere lidstaten ook ten 
aanzien van de behandelprocessen 
dezelfde rechten hebben, gelijk worden 
behandeld als onderdanen van de lidstaat 
waar de behandeling plaatsvindt, in kennis 
worden gesteld van de 
verhaalmogelijkheden en overeenkomstig 
het Gemeenschapsrecht en de wetgeving 
van de lidstaat waar de behandeling 
plaatsvindt tegen discriminatie worden 
beschermd.

Or. pl
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Motivering

Overeenkomstig de beginselen van rechtvaardigheid en non-discriminatie zoals verankerd in 
artikel 21 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

Amendement 356
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter g)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) patiënten uit andere lidstaten gelijk 
worden behandeld als onderdanen van de 
lidstaat waar de behandeling plaatsvindt en 
overeenkomstig het Gemeenschapsrecht en 
de wetgeving van de lidstaat waar de 
behandeling plaatsvindt tegen discriminatie 
worden beschermd.

g) patiënten uit andere lidstaten gelijk 
worden behandeld als onderdanen van de 
lidstaat waar de behandeling plaatsvindt en 
overeenkomstig het Gemeenschapsrecht en 
de wetgeving van de lidstaat waar de 
behandeling plaatsvindt tegen discriminatie 
worden beschermd. Gelijke behandeling 
belet lidstaten niet om prioriteit te geven 
aan de patiënten van de eigen lidstaat 
indien dit noodzakelijk mocht blijken om 
te verzekeren dat de gevolgen van de 
grensoverschrijdende zorg op de 
wachttijden redelijk en beheersbaar 
blijven. Gelijke behandeling belet de 
lidstaten niet om een verschillende prijs te 
bepalen voor grensoverschrijdende zorg 
indien dit noodzakelijk is om rekening te 
houden met de kost voor het ontwikkelen 
van het zorgaanbod en de 
zorginfrastructuur.

Or. nl

Amendement 357
John Bowis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter g)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) patiënten uit andere lidstaten gelijk g) patiënten uit andere lidstaten gelijk 
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worden behandeld als onderdanen van de 
lidstaat waar de behandeling plaatsvindt en 
overeenkomstig het Gemeenschapsrecht en 
de wetgeving van de lidstaat waar de 
behandeling plaatsvindt tegen discriminatie 
worden beschermd.

worden behandeld als onderdanen van de 
lidstaat waar de behandeling plaatsvindt en 
overeenkomstig het Gemeenschapsrecht en 
de wetgeving van de lidstaat waar de 
behandeling plaatsvindt tegen discriminatie 
worden beschermd. Deze richtlijn 
verplicht zorgaanbieders niet om zorg te 
verlenen aan verzekerden uit een andere 
lidstaat en evenmin om voorrang te geven 
aan een verzekerde uit een andere lidstaat 
ten nadele van een persoon met een 
vergelijkbare zorgbehoefte die verzekerd 
is in de lidstaat waar de behandeling 
plaatsvindt.

Or. en

Amendement 358
Iles Braghetto

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter g)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) patiënten uit andere lidstaten gelijk 
worden behandeld als onderdanen van de 
lidstaat waar de behandeling plaatsvindt en 
overeenkomstig het Gemeenschapsrecht en 
de wetgeving van de lidstaat waar de 
behandeling plaatsvindt tegen discriminatie 
worden beschermd.

g) patiënten uit andere lidstaten gelijk 
worden behandeld als onderdanen van de 
lidstaat waar de behandeling plaatsvindt en 
overeenkomstig het Gemeenschapsrecht en 
de wetgeving van de lidstaat waar de 
behandeling plaatsvindt tegen discriminatie 
worden beschermd. Deze richtlijn 
verplicht zorgaanbieders echter geenszins 
patiënten uit andere lidstaten voor 
geplande behandelingen te aanvaarden of 
voorrang te geven ten koste van andere 
patiënten met soortgelijke zorgbehoeften, 
die hierdoor bijvoorbeeld langer op een 
behandeling zouden moeten wachten.

Or. en

Motivering

Voor de duidelijkheid en de samenhang lijkt het nuttig om, in aansluiting op overweging 12, 
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in het dictum van de richtlijn te vermelden dat zorgaanbieders niet verplicht zijn om patiënten 
uit andere lidstaten voor geplande behandelingen te aanvaarden of voorrang te geven ten 
nadele van patiënten uit de lidstaat van behandeling.

Amendement 359
Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter g)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) patiënten uit andere lidstaten gelijk 
worden behandeld als onderdanen van de 
lidstaat waar de behandeling plaatsvindt en 
overeenkomstig het Gemeenschapsrecht en 
de wetgeving van de lidstaat waar de 
behandeling plaatsvindt tegen discriminatie 
worden beschermd.

g) patiënten uit andere lidstaten gelijk 
worden behandeld als onderdanen van de 
lidstaat waar de behandeling plaatsvindt en 
overeenkomstig het Gemeenschapsrecht en 
de wetgeving van de lidstaat waar de 
behandeling plaatsvindt tegen discriminatie 
worden beschermd, onverminderd de 
verplichting van de lidstaten ingevolge 
welke zorgaanbieders in het publieke 
zorgstelsel bij het verlenen van zorg 
voorrang moeten geven aan patiënten die
volgens het in de nationale regelgeving 
vastgelegde verwijssysteem behandeld 
moeten worden of die op een wachtlijst 
staan.

Or. hu

Motivering

Ten aanzien van artikel 5, lid 1, onder g), zijn  wij van mening dat het discriminatieverbod 
geen afbreuk kan doen aan de verantwoordelijkheid van de lidstaten om voorrang te geven 
aan patiënten die volgens het in de nationale regelgeving vastgelegde verwijssysteem 
behandeld moeten worden. Als uitvloeisel van deze verplichting tot behandeling kan de 
richtlijn de lidstaten verplichten behandeling te verstrekken aan patiënten uit andere 
lidstaten.
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Amendement 360
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter g bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) het recht op een schriftelijk of 
elektronisch bijgehouden dossier, met het 
oog op de zorgcontinuïteit, wordt 
gewaarborgd;

Or. nl

Motivering

Belang van een medisch dossier is groot, het specifieke probleem van continuïteit van zorg bij 
grensoverschrijdende situaties indachtig.

Amendement 361
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter g bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) er stelselmatig en permanent wordt 
gewerkt aan verbetering van deze normen 
overeenkomstig de conclusies van de 
Raad betreffende de gemeenschappelijke 
waarden en beginselen van de 
gezondheidsstelsels van de Europese 
Unie, met inachtneming van de 
vooruitgang van de internationale 
medische wetenschap en de algemeen 
erkende goede medische praktijken, 
alsmede nieuwe medische technologie;

Or. en

Motivering

De zorgstelsels in de Europese Unie moeten aan de door de Europese Raad geformuleerde 
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gemeenschappelijke waarden en beginselen beantwoorden en moeten de ontwikkelingen in de 
medische wetenschap, technologie en praktijk volgen.

Amendement 362
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 – letter g bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) De lidstaten stellen overeenkomstig 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie duidelijk vast welke 
rechten patiënten en mensen met 
betrekking tot gezondheidszorg hebben.

Or. en

Motivering

Aangezien deze richtlijn beoogt de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende 
gezondheidszorg vast te leggen, moeten de lidstaten deze rechten, en meer in het algemeen de 
rechten van mensen met betrekking tot de gezondheidszorg, expliciet in de wet vastleggen.
Daarbij moet het Europees Handvest van de grondrechten gevolgd worden.

Amendement 363
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De autoriteiten van de lidstaat waar 
de behandeling plaatsvindt, houden aan 
de hand van de overeenkomstig artikel 18 
verzamelde gegevens regelmatig toezicht 
op de toegankelijkheid, kwaliteit en 
financiële situatie van hun 
gezondheidszorgstelsels. Zij nemen tijdig 
maatregelen om het niveau van de 
volksgezondheid en de financiële 
houdbaarheid van de 
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socialezekerheidsstelsels te handhaven.

Or. en

Motivering

De zorgstelsels in de Europese Unie moeten in de behoeften van de bevolking voorzien, d.w.z. 
toegankelijke en goede gezondheidszorg leveren die gedegen financieel onderbouwd is. 
Daarom is het zaak dat de overheid de zorgstelsels regelmatig controleert en doorlicht aan de 
hand van objectieve gegevens en de nodige maatregelen neemt om de kwaliteit, 
toegankelijkheid en financiële onderbouwing van de zorgstelsels te waarborgen.

Amendement 364
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De lidstaten stellen overeenkomstig 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie duidelijk vast welke 
rechten patiënten en mensen met 
betrekking tot gezondheidszorg hebben.

Or. en

Motivering

Aangezien deze richtlijn beoogt de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende 
gezondheidszorg vast te leggen, moeten de lidstaten deze rechten, en meer in het algemeen de 
rechten van mensen met betrekking tot de gezondheidszorg overeenkomstig het Europese 
Handvest van de grondrechten expliciet in de wet vastleggen.
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Amendement 365
Åsa Westlund

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Een lidstaat kan patiënten uit 
andere lidstaten voor geplande 
gezondheidszorg ontvangen, maar is 
daartoe niet verplicht. Dergelijke 
geplande behandelingen mogen geen 
afbreuk doen aan de mogelijkheden en 
verplichtingen van de lidstaat om de eigen 
bevolking gezondheidszorg te verlenen.

Or. sv

Motivering

Het is zaak erop te wijzen dat deze richtlijn niet mag leiden tot lagere kwaliteit of geringere 
toegankelijkheid van de gezondheidszorg in de lidstaten.

Amendement 366
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De maatregelen die de lidstaten nemen 
om dit artikel toe te passen, zijn in 
overeenstemming met 
Richtlijn 2005/36/EG betreffende de 
erkenning van beroepskwalificaties en 
Richtlijn 2000/31/EG betreffende 
bepaalde juridische aspecten van de 
diensten van de informatiemaatschappij, 
met name de elektronische handel, in de 
interne markt.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Deze verwijzingen zijn verplaatst naar artikel 3.

Amendement 367
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor zover dit nodig is om de verlening 
van grensoverschrijdende 
gezondheidszorg te bevorderen, ontwikkelt 
de Commissie samen met de lidstaten 
richtsnoeren om de toepassing van lid 1 te 
vergemakkelijken; daarbij wordt 
uitgegaan van een hoog 
beschermingsniveau voor de gezondheid.

Schrappen

Or. de

Motivering

Het ontwikkelen van richtsnoeren hoeft hier niet vermeld te worden aangezien de Commissie 
de algemene bevoegdheid heeft om richtsnoeren voor de omzetting van het 
Gemeenschapsrecht te geven.

Amendement 368
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor zover dit nodig is om de verlening 
van grensoverschrijdende 
gezondheidszorg te bevorderen, ontwikkelt 
de Commissie samen met de lidstaten 
richtsnoeren om de toepassing van lid 1 te 
vergemakkelijken; daarbij wordt 
uitgegaan van een hoog 

Schrappen
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beschermingsniveau voor de gezondheid.

Or. en

Motivering

Dit artikel heeft betrekking op de verantwoordelijkheden van de lidstaat waar de behandeling 
plaatsvindt en daarom is dit lid niet opportuun.

Amendement 369
Edite Estrela

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor zover dit nodig is om de verlening 
van grensoverschrijdende 
gezondheidszorg te bevorderen, ontwikkelt 
de Commissie samen met de lidstaten 
richtsnoeren om de toepassing van lid 1 te 
vergemakkelijken; daarbij wordt 
uitgegaan van een hoog 
beschermingsniveau voor de gezondheid.

Schrappen

Or. pt

Amendement 370
Claude Turmes, Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor zover dit nodig is om de verlening 
van grensoverschrijdende 
gezondheidszorg te bevorderen, ontwikkelt 
de Commissie samen met de lidstaten 
richtsnoeren om de toepassing van lid 1 te 
vergemakkelijken; daarbij wordt 
uitgegaan van een hoog 

Schrappen
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beschermingsniveau voor de gezondheid.

Or. en

Amendement 371
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor zover dit nodig is om de verlening 
van grensoverschrijdende gezondheidszorg 
te bevorderen, ontwikkelt de Commissie 
samen met de lidstaten richtsnoeren om de 
toepassing van lid 1 te vergemakkelijken;
daarbij wordt uitgegaan van een hoog 
beschermingsniveau voor de gezondheid.

3. Voor zover dit nodig is om de verlening 
van grensoverschrijdende gezondheidszorg 
te bevorderen, ontwikkelen de lidstaten
richtsnoeren om de toepassing van lid 1 te 
vergemakkelijken; daarbij wordt uitgegaan 
van een hoog beschermingsniveau voor de 
gezondheid. Zij stellen de Commissie 
uiterlijk drie maanden na de 
inwerkingtreding van de inhoud van de 
richtsnoeren in kennis.
Indien een lidstaat nalaat richtsnoeren ter 
vergemakkelijking van de toepassing van 
lid 1 te ontwikkelen, ontwikkelt de 
Commissie die richtsnoeren in 
samenwerking met de betrokken lidstaat.
De lidstaten en de Commissie zien erop 
toe dat de richtsnoeren voor de 
zorgaanbieders en patiënten gemakkelijk 
toegankelijk zijn.

Or. en

Motivering

Hierdoor zal het voorstel meer in overeenstemming zijn met het subsidiariteitsbeginsel en het 
evenredigheidsbeginsel en de bevoegdheid van de lidstaten inzake gezondheidszorg beter 
eerbiedigen.
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Amendement 372
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor zover dit nodig is om de verlening 
van grensoverschrijdende gezondheidszorg 
te bevorderen, ontwikkelt de Commissie 
samen met de lidstaten richtsnoeren om de 
toepassing van lid 1 te vergemakkelijken;
daarbij wordt uitgegaan van een hoog 
beschermingsniveau voor de gezondheid.

3. Voor zover dit nodig is om de verlening 
van grensoverschrijdende gezondheidszorg 
en grensoverschrijdende medische 
noodhulp te bevorderen, ontwikkelt de 
Commissie samen met de lidstaten 
richtsnoeren om de toepassing van lid 1 te 
vergemakkelijken; daarbij wordt uitgegaan 
van een hoog beschermingsniveau voor de 
gezondheid.

Or. en

Motivering

Het is van belang dat de kwaliteitsnormen ook gelden voor de medische noodhulp.

Amendement 373
Kathy Sinnott

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor zover dit nodig is om de verlening 
van grensoverschrijdende gezondheidszorg 
te bevorderen, ontwikkelt de Commissie 
samen met de lidstaten richtsnoeren om de 
toepassing van lid 1 te vergemakkelijken;
daarbij wordt uitgegaan van een hoog 
beschermingsniveau voor de gezondheid.

3. Voor zover dit nodig is om de verlening 
van grensoverschrijdende gezondheidszorg 
en grensoverschrijdende medische 
noodhulp te bevorderen, ontwikkelt de 
Commissie samen met de lidstaten 
richtsnoeren om de toepassing van lid 1 te 
vergemakkelijken; daarbij wordt uitgegaan 
van een hoog beschermingsniveau voor de 
gezondheid.

Or. en
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Motivering

Het ligt voor de hand dat na een ongeval (of ramp) medische hulp moet worden verleend met 
een minimum aan administratieve rompslomp voor voorafgaande goedkeuring.

Gezien de behoefte aan een snelle respons als zich in grensgebieden een noodsituatie 
voordoet, is brede samenwerking tussen de lidstaten en hun regionale hulpdiensten vereist.  
Paramedisch personeel speelt in dit soort een situaties belangrijke rol.

Amendement 374
Georgs Andrejevs

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor zover dit nodig is om de verlening 
van grensoverschrijdende gezondheidszorg 
te bevorderen, ontwikkelt de Commissie 
samen met de lidstaten richtsnoeren om de 
toepassing van lid 1 te vergemakkelijken;
daarbij wordt uitgegaan van een hoog 
beschermingsniveau voor de gezondheid.

3. Voor zover dit nodig is om de verlening 
van grensoverschrijdende gezondheidszorg 
te bevorderen, ontwikkelt de Commissie 
samen met de lidstaten en deskundigen 
van de betrokken beroeps- en 
patiëntenorganisaties richtsnoeren om de 
toepassing van lid 1 te vergemakkelijken;
daarbij wordt uitgegaan van een hoog 
beschermingsniveau voor de gezondheid.

Or. en

Motivering

Omwille van de hoogste normen voor de gezondheidszorg overal in Europa zijn richtsnoeren 
op Europese schaal vereist. Bij de ontwikkeling, vaststelling en toepassing van deze 
richtsnoeren is van meet af aan de inbreng van gezondheidswerkers en hun 
vertegenwoordigende organisaties vereist.
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Amendement 375
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor zover dit nodig is om de verlening 
van grensoverschrijdende gezondheidszorg 
te bevorderen, ontwikkelt de Commissie 
samen met de lidstaten richtsnoeren om de 
toepassing van lid 1 te vergemakkelijken;
daarbij wordt uitgegaan van een hoog 
beschermingsniveau voor de gezondheid.

3. Voor zover dit nodig is om de verlening 
van grensoverschrijdende gezondheidszorg 
te bevorderen, ontwikkelt de Commissie 
samen met de lidstaten richtsnoeren om de 
toepassing van lid 1, onder c), d), e), f) en 
g), te vergemakkelijken; daarbij wordt 
uitgegaan van een hoog 
beschermingsniveau voor de gezondheid.

Or. da

Amendement 376
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Gezien het grote belang dat de 
waarborging van kwaliteit en veiligheid 
van de grensoverschrijdende zorg heeft 
voor met name de patiënt, worden bij het 
ontwerpen van normen en richtsnoeren 
als bedoeld in lid 1 en 3 in ieder geval de 
(grensoverschrijdende) 
patiëntenorganisaties betrokken.

Or. nl
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Amendement 377
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Hoofdstuk III – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

HOOFDSTUK III Schrappen
GEBRUIK VAN GEZONDHEIDSZORG 

IN EEN ANDERE LIDSTAAT

Or. en

Motivering

Onderscheid tussen hoofdstuk II en III is nutteloos. De titels van deze hoofdstukken kunnen 
daarom beter geschrapt worden.

Amendement 378
Dorette Corbey

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Waarborg voor de keuzevrijheid van 

patiënten
Lidstaten waarborgen dat 
grensoverschrijdende zorg een vrijwillige 
keuze van patiënten is, en zien erop toe 
dat in geen geval zorgverzekeraars 
patiënten stimuleren of dwingen 
behandelingen in het buitenland te 
ondergaan vanwege lagere kosten.

Or. nl

Motivering

Grensoverschrijdende zorg moet altijd een vrijwillige keuze van patiënten blijven.
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Amendement 379
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 Artikel 6

In een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg

Verantwoordelijkheden van de 
autoriteiten van de lidstaat van 

aansluiting

Or. en

Motivering

Afstemming van de opschriften van artikel 5 en 6. In het gehele voorstel komen kopjes voor 
die de lading niet dekken. De kopjes moeten daarom allemaal opnieuw bezien worden.

Amendement 380
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Behoudens de bepalingen in deze 
richtlijn, in het bijzonder artikelen 7, 8 en 
9, waarborgt de lidstaat van aansluiting dat 
verzekerden die naar een andere lidstaat 
reizen om daar tijdens hun verblijf 
gezondheidszorg te ontvangen of die in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
willen ontvangen, niet belet worden in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
te ontvangen wanneer de desbetreffende 
behandeling deel uitmaakt van de prestaties 
waarop de verzekerde uit hoofde van de 
wetgeving van de lidstaat van aansluiting 
recht heeft. De lidstaat van aansluiting 
vergoedt de verzekerde de kosten die door 

1. Behoudens de bepalingen in deze 
richtlijn, in het bijzonder de artikelen 6, 7, 
8 en 9, waarborgt de lidstaat van 
aansluiting dat verzekerden die naar een 
andere lidstaat reizen om daar tijdens hun 
verblijf gezondheidszorg te ontvangen of 
die in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg willen ontvangen, niet 
belet worden in een andere lidstaat 
verleende gezondheidszorg te ontvangen 
wanneer de desbetreffende behandeling 
deel uitmaakt van de prestaties waarop de 
verzekerde uit hoofde van de wetgeving 
van de lidstaat van aansluiting recht heeft, 
overeenkomstig dezelfde mechanismen als 
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zijn wettelijke socialezekerheidsstelsel 
zouden zijn vergoed indien dezelfde of 
soortgelijke gezondheidszorg op zijn 
grondgebied zou zijn verleend. In alle 
gevallen bepaalt de lidstaat van 
aansluiting welke gezondheidszorg wordt 
vergoed, ongeacht waar deze wordt 
verleend.

die van Verordening (EEG) nr. 1408/71 
en de daarop aansluitende Verordening 
(EG) nr. 883/2004.

2. De kosten van in een andere lidstaat 
verleende gezondheidszorg worden door 
de lidstaat van aansluiting 
overeenkomstig deze richtlijn vergoed tot 
het bedrag dat vergoed zou worden indien 
dezelfde of soortgelijke gezondheidszorg 
in de lidstaat van aansluiting zou zijn 
verleend; het vergoede bedrag is echter 
niet hoger dan de feitelijke kosten van de 
ontvangen gezondheidszorg.

2. De lidstaten zien erop toe dat artsen en 
dienstverleners die als contractpartners 
van hun respectieve nationale 
gezondheidsstelsel of wettelijke 
socialezekerheidsstelsel werken, verplicht 
zijn om de Europese 
ziekteverzekeringskaart en het E 112-
formulier te aanvaarden en patiënten die 
hun Europese ziekteverzekeringskaart 
tonen, te behandelen onder dezelfde 
voorwaarden als die welke in de 
Verordening betreffende de coördinatie 
van de socialezekerheidsstelsels 
vastgelegd zijn. De lidstaten verplichten 
dienstverleners om het logo van de 
Europese ziekteverzekeringskaart aan te 
brengen in de wachtkamer van de 
dienstverlener (naar het voorbeeld van het 
logo van kredietkaarten in winkels en 
restaurants) om aan te geven dat de 
Europese ziekteverzekeringskaart er 
overeenkomstig die verordeningen wordt 
aanvaard.

3. De lidstaat van aansluiting kan aan een 
patiënt die in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg wil ontvangen, dezelfde 
voorwaarden, behandelingscriteria en 
wettelijke en administratieve formele eisen 
stellen om de gezondheidszorg te kunnen 
ontvangen en de kosten daarvan vergoed te 
krijgen als hij zou stellen indien dezelfde 
of soortgelijke gezondheidszorg op zijn 
grondgebied zou zijn verleend, mits deze 
niet discriminerend zijn en geen 
belemmering voor het vrije verkeer van 
personen vormen.

3. De lidstaat van aansluiting kan aan een 
patiënt die in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg wil ontvangen, dezelfde 
voorwaarden, behandelingscriteria en 
wettelijke en administratieve formele eisen 
stellen om de gezondheidszorg te kunnen 
ontvangen en de kosten daarvan vergoed te 
krijgen als hij zou stellen indien dezelfde 
of soortgelijke gezondheidszorg op zijn 
grondgebied zou zijn verleend, mits deze 
niet discriminerend zijn en geen 
belemmering voor het vrije verkeer van 
personen vormen.

4. De lidstaten beschikken over een 
mechanisme voor de berekening van de 
door het wettelijk socialezekerheidsstelsel 
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aan de verzekerde vergoede kosten van in 
een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg. Dit mechanisme berust 
op objectieve, niet-discriminerende en 
vooraf bekende criteria en de volgens dit 
mechanisme vergoede kosten zijn niet 
lager dan die welke vergoed zouden 
worden indien dezelfde of soortgelijke 
gezondheidszorg op het grondgebied van 
de lidstaat van aansluiting zou zijn 
verleend.
5. Patiënten die naar een andere lidstaat 
reizen om daar tijdens hun verblijf 
gezondheidszorg te ontvangen of die in 
een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg willen ontvangen, wordt 
overeenkomstig de nationale 
omzettingsmaatregelen voor de 
communautaire bepalingen inzake de 
bescherming van persoonsgegevens, in het 
bijzonder de Richtlijnen 95/46/EG en 
2002/58/EG, toegang gegeven tot hun 
medische dossiers.

5. Patiënten die in een andere lidstaat dan 
hun lidstaat van aansluiting 
gezondheidszorg ontvangen of die in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
willen ontvangen, wordt overeenkomstig 
de nationale omzettingsmaatregelen voor 
de communautaire bepalingen inzake de 
bescherming van persoonsgegevens, in het 
bijzonder de Richtlijnen 95/46/EG en 
2002/58/EG, toegang gegeven tot hun 
medische dossiers.

Or. en

Motivering

The Commission proposal on the reimbursement of healthcare costs might discriminate in 
practice against the principle of 'equal access for all' to cross-border healthcare 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 accommodation, 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 
strengthen patients' rights in cross-border healthcare, therefore, the already existing 
framework of the coordination of social protection schemes exclusively should be used.
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Amendement 381
Edite Estrela

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Behoudens de bepalingen in deze 
richtlijn, in het bijzonder de artikelen 7, 8 
en 9, waarborgt de lidstaat van aansluiting 
dat verzekerden die naar een andere 
lidstaat reizen om daar tijdens hun 
verblijf gezondheidszorg te ontvangen of 
die in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg willen ontvangen, niet 
belet worden in een andere lidstaat 
verleende gezondheidszorg te ontvangen 
wanneer de desbetreffende behandeling 
deel uitmaakt van de prestaties waarop de 
verzekerde uit hoofde van de wetgeving 
van de lidstaat van aansluiting recht heeft.
De lidstaat van aansluiting vergoedt de 
verzekerde de kosten die door zijn 
wettelijke socialezekerheidsstelsel zouden 
zijn vergoed indien dezelfde of 
soortgelijke gezondheidszorg op zijn 
grondgebied zou zijn verleend. In alle 
gevallen bepaalt de lidstaat van 
aansluiting welke gezondheidszorg wordt 
vergoed, ongeacht waar deze wordt 
verleend.

1. De lidstaat van aansluiting waarborgt dat 
patiënten die gezondheidszorg in een 
andere lidstaat nodig hebben, niet belet 
worden die gezondheidszorg te ontvangen 
wanneer de desbetreffende behandeling 
deel uitmaakt van de prestaties waarop zij
uit hoofde van de wetgeving van de lidstaat 
van aansluiting recht hebben en de 
gebruikmaking ervan aan de 
verwijzingsprocedures van de lidstaat van 
aansluiting voldoet.

Or. pt

Amendement 382
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Behoudens de bepalingen in deze 
richtlijn, in het bijzonder de artikelen 7, 8 
en 9, waarborgt de lidstaat van aansluiting 

1. Behoudens de bepalingen in deze 
richtlijn, in het bijzonder de artikelen 7, 8 
en 9, waarborgt de lidstaat van aansluiting 
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dat verzekerden die naar een andere 
lidstaat reizen om daar tijdens hun verblijf 
gezondheidszorg te ontvangen of die in 
een andere lidstaat verleende
gezondheidszorg willen ontvangen, niet 
belet worden in een andere lidstaat 
verleende gezondheidszorg te ontvangen 
wanneer de desbetreffende behandeling 
deel uitmaakt van de prestaties waarop de 
verzekerde uit hoofde van de wetgeving 
van de lidstaat van aansluiting recht 
heeft. De lidstaat van aansluiting vergoedt 
de verzekerde de kosten die door zijn 
wettelijke socialezekerheidsstelsel zouden 
zijn vergoed indien dezelfde of 
soortgelijke gezondheidszorg op zijn 
grondgebied zou zijn verleend. In alle 
gevallen bepaalt de lidstaat van aansluiting 
welke gezondheidszorg wordt vergoed, 
ongeacht waar deze wordt verleend.

dat aan verzekerden die naar een andere 
lidstaat reizen om in een andere lidstaat 
gezondheidszorg te ontvangen de kosten 
vergoed worden.

De lidstaat van aansluiting bepaalt welke 
gezondheidszorg aan de verzekerde wordt 
vergoed, hoe hoog de vergoeding is en 
welk deel van de kosten voor rekening van 
de verzekerde komt, ongeacht waar deze 
wordt verleend.

Or. en

Motivering

Vereenvoudiging.

Amendement 383
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg

In of vanuit een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg

1. Behoudens de bepalingen in deze 
richtlijn, in het bijzonder de artikelen 7, 8 

1. Behoudens de bepalingen in deze 
richtlijn, in het bijzonder de artikelen 7, 8 
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en 9, waarborgt de lidstaat van aansluiting 
dat verzekerden die naar een andere 
lidstaat reizen om daar tijdens hun verblijf 
gezondheidszorg te ontvangen of die in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
willen ontvangen, niet belet worden in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
te ontvangen wanneer de desbetreffende 
behandeling deel uitmaakt van de 
prestaties waarop de verzekerde uit hoofde 
van de wetgeving van de lidstaat van 
aansluiting recht heeft. De lidstaat van 
aansluiting vergoedt de verzekerde de 
kosten die door zijn wettelijke 
socialezekerheidsstelsel zouden zijn 
vergoed indien dezelfde of soortgelijke 
gezondheidszorg op zijn grondgebied zou 
zijn verleend.

en 9, waarborgt de lidstaat van aansluiting 
dat verzekerden die naar een andere 
lidstaat reizen om daar tijdens hun verblijf 
gezondheidszorg te ontvangen of die
vanuit een andere lidstaat gezondheidszorg 
willen ontvangen, zonder zich fysiek te 
begeven naar die lidstaat of die er 
goederen die kaderen in de 
gezondheidszorg willen aankopen, niet 
belet worden deze gezondheidszorg of 
goederen te ontvangen wanneer de 
desbetreffende behandeling of het 
desbetreffende goed deel uitmaakt van de 
prestaties waarop de verzekerde uit hoofde 
van de wetgeving van de lidstaat van 
aansluiting recht heeft. De lidstaat van 
aansluiting vergoedt de verzekerde de 
kosten die door zijn wettelijke 
socialezekerheidsstelsel zouden zijn 
vergoed indien dezelfde of soortgelijke 
gezondheidszorg op zijn grondgebied zou 
zijn verleend of hetzelfde of soortgelijk 
goed op zijn grondgebied zou zijn 
aangekocht. Deze richtlijn belet niet dat
de lidstaten een gunstigere regeling 
opnemen, bijvoorbeeld dat de kosten van 
de behandeling worden vergoed volgens 
het (hogere) niveau dat geldt in de lidstaat 
waar de behandeling plaatsvond of waar 
het goed aangekocht is. Dit kan in het 
bijzonder het geval zijn voor 
behandelingen die via de in artikel 15 van 
deze richtlijn genoemde Europese 
referentienetwerken worden verleend.

In alle gevallen bepaalt de lidstaat van 
aansluiting welke gezondheidszorg wordt 
vergoed, ongeacht waar deze wordt 
verleend.

In alle gevallen bepaalt de lidstaat van 
aansluiting welke 
gezondheidszorgdiensten en goederen 
worden vergoed, ongeacht waar deze 
wordt verleend of aangekocht.

Or. nl

Motivering

Het voorstel voorziet enkel in een mechanisme voor de lidstaten om de uitstroom van 
patiënten te beperken. Ook het omgekeerde mechanisme, om de instroom van patiënten te 
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beperken, moet voorzien worden. Zowel de uit- als de instroom van patiënten kan immers een 
bedreiging vormen van de financiële balans van de sociale zekerheid en/of de capaciteit en de 
toegankelijkheid van zorgen.

Amendement 384
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Behoudens de bepalingen in deze 
richtlijn, in het bijzonder de artikelen 7, 8 
en 9, waarborgt de lidstaat van aansluiting 
dat verzekerden die naar een andere 
lidstaat reizen om daar tijdens hun verblijf 
gezondheidszorg te ontvangen of die in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
willen ontvangen, niet belet worden in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
te ontvangen wanneer de desbetreffende 
behandeling deel uitmaakt van de prestaties 
waarop de verzekerde uit hoofde van de 
wetgeving van de lidstaat van aansluiting 
recht heeft. De lidstaat van aansluiting 
vergoedt de verzekerde de kosten die door 
zijn wettelijke socialezekerheidsstelsel 
zouden zijn vergoed indien dezelfde of 
soortgelijke gezondheidszorg op zijn 
grondgebied zou zijn verleend. In alle 
gevallen bepaalt de lidstaat van aansluiting 
welke gezondheidszorg wordt vergoed, 
ongeacht waar deze wordt verleend.

1. Behoudens de bepalingen in deze 
richtlijn, in het bijzonder de artikelen 7, 8 
en 9, waarborgt de lidstaat van aansluiting 
dat verzekerden die naar een andere 
lidstaat reizen om daar tijdens hun verblijf 
gezondheidszorg te ontvangen of die in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
willen ontvangen, niet belet worden in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
te ontvangen wanneer de desbetreffende 
behandeling deel uitmaakt van de prestaties 
waarop de verzekerde uit hoofde van de 
wetgeving van de lidstaat van aansluiting 
recht heeft. De lidstaat van aansluiting 
vergoedt de lidstaat waar de behandeling 
plaatsvindt of de verzekerde de kosten die 
door zijn wettelijke 
socialezekerheidsstelsel zouden zijn 
vergoed indien dezelfde of soortgelijke 
gezondheidszorg op zijn grondgebied zou 
zijn verleend. Indien er verschillende 
methoden beschikbaar zijn om een 
bepaalde ziekte of een bepaald letsel te 
behandelen, heeft de patiënt recht op 
vergoeding van alle 
behandelingsmethoden die voldoende 
door de internationale medische 
wetenschap beproefd zijn, zelfs indien 
deze niet voorhanden zijn in de lidstaat 
van aansluiting van de patiënt.  Indien de 
lidstaat van aansluiting weigert de 
behandeling te vergoeden, geeft hij een 
medische motivering voor dat besluit. In 
alle gevallen bepaalt de lidstaat van 
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aansluiting welke gezondheidszorg wordt 
vergoed, ongeacht waar deze wordt 
verleend. De lidstaat van aansluiting stelt 
geschikte, coherente mechanismen in om 
de zorgaanbieders rechtstreeks voor deze 
kosten te betalen.

Or. en

Motivering

If there are several methods available for treating a certain disease or injury, the patient 
should have the right to reimbursement for all methods of treatment that are sufficiently tried 
and tested by international medical science, even if they are not offered in the patient’s home 
Member State. This will give patients a greater opportunity of receiving a treatment that suits 
their individual condition. Additionally, Member States and the Commission should work 
together to put in place some mechanisms to pay healthcare providers directly and thus avoid 
the need for patients to advance funds.

Amendement 385
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Kathy Sinnott, 
Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Behoudens de bepalingen in deze 
richtlijn, in het bijzonder de artikelen 7, 8 
en 9, waarborgt de lidstaat van aansluiting 
dat verzekerden die naar een andere 
lidstaat reizen om daar tijdens hun verblijf 
gezondheidszorg te ontvangen of die in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
willen ontvangen, niet belet worden in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
te ontvangen wanneer de desbetreffende 
behandeling deel uitmaakt van de prestaties 
waarop de verzekerde uit hoofde van de 
wetgeving van de lidstaat van aansluiting 
recht heeft. De lidstaat van aansluiting 
vergoedt de verzekerde de kosten die door 
zijn wettelijke socialezekerheidsstelsel 
zouden zijn vergoed indien dezelfde of 

1. Behoudens de bepalingen in deze 
richtlijn, in het bijzonder de artikelen 7, 8 
en 9, waarborgt de lidstaat van aansluiting 
dat verzekerden die naar een andere 
lidstaat reizen om daar tijdens hun verblijf 
gezondheidszorg te ontvangen of die in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
willen ontvangen, niet belet worden in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
te ontvangen wanneer de desbetreffende 
behandeling deel uitmaakt van de prestaties 
waarop de verzekerde uit hoofde van de 
wetgeving, met inbegrip van de 
bestuursrechtelijke voorschriften, 
richtsnoeren en gedragscodes voor de 
medische beroepen, van de lidstaat van 
aansluiting recht heeft. De lidstaat van 
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soortgelijke gezondheidszorg op zijn 
grondgebied zou zijn verleend. In alle 
gevallen bepaalt de lidstaat van aansluiting 
welke gezondheidszorg wordt vergoed, 
ongeacht waar deze wordt verleend.

aansluiting vergoedt de verzekerde de 
kosten die door zijn wettelijke 
socialezekerheidsstelsel zouden zijn 
vergoed indien dezelfde of soortgelijke 
gezondheidszorg op zijn grondgebied zou 
zijn verleend. Gezondheidszorg kan alleen 
als soortgelijk worden aangemerkt als zij 
niet in strijd is met de wetgeving, 
regelgeving en gedragscodes voor 
medische beroepen van de lidstaat van 
aansluiting. In alle gevallen bepaalt de 
lidstaat van aansluiting welke 
gezondheidszorg wordt vergoed, ongeacht 
waar deze wordt verleend.

Or. en

Motivering

In sommige gevallen is de medische dienstverlening niet bij de wet geregeld maar met 
bestuursrechtelijke voorschriften, richtsnoeren en gedragscodes voor de medische beroepen.
Deze zijn bindend voor de gezondheidswerkers in de lidstaten, dus dezelfde voorwaarden 
moeten gelden in de lidstaat waar de behandeling plaatsvindt.

Amendement 386
Maria Berger

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Behoudens de bepalingen in deze 
richtlijn, in het bijzonder de artikelen 7, 8 
en 9, waarborgt de lidstaat van aansluiting 
dat verzekerden die naar een andere 
lidstaat reizen om daar tijdens hun verblijf 
gezondheidszorg te ontvangen of die in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
willen ontvangen, niet belet worden in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
te ontvangen wanneer de desbetreffende 
behandeling deel uitmaakt van de prestaties 
waarop de verzekerde uit hoofde van de 
wetgeving van de lidstaat van aansluiting 

1. Behoudens de bepalingen in deze 
richtlijn, in het bijzonder de artikelen 7, 8 
en 9, waarborgt de lidstaat van aansluiting 
dat verzekerden die naar een andere 
lidstaat reizen om daar tijdens hun verblijf 
gezondheidszorg te ontvangen of die in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
willen ontvangen, niet belet worden in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
te ontvangen wanneer de desbetreffende 
behandeling deel uitmaakt van de prestaties 
waarop de verzekerde uit hoofde van de 
wetgeving van de lidstaat van aansluiting 
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recht heeft. De lidstaat van aansluiting 
vergoedt de verzekerde de kosten die door 
zijn wettelijke socialezekerheidsstelsel 
zouden zijn vergoed indien dezelfde of 
soortgelijke gezondheidszorg op zijn 
grondgebied zou zijn verleend. In alle 
gevallen bepaalt de lidstaat van aansluiting 
welke gezondheidszorg wordt vergoed, 
ongeacht waar deze wordt verleend.

recht heeft. De lidstaat van aansluiting 
vergoedt de verzekerde de feitelijke kosten 
van de gezondheidszorg die in de lidstaat 
van behandeling verleend is. Wanneer er 
verschillende methoden beschikbaar zijn 
om een bepaalde ziekte of een bepaald 
letsel te behandelen, heeft de patiënt recht 
op vergoeding voor alle methoden die in 
de internationale medische wetenschap 
afdoende beproefd en erkend zijn, ook 
indien ze in de lidstaat van aansluiting 
niet beschikbaar zijn. In alle gevallen 
bepaalt de lidstaat van aansluiting welke 
gezondheidszorg wordt vergoed, ongeacht 
waar deze wordt verleend.

Or. de

Motivering

Om te voorkomen dat de financiële grondslagen van de zorgstelsels van de lidstaten waar de 
behandeling plaatsvindt in gevaar komen, moet een raming worden gemaakt van de feitelijke 
kosten die in de lidstaat van behandeling optreden.

Amendement 387
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Behoudens de bepalingen in deze 
richtlijn, in het bijzonder de artikelen 7, 8 
en 9, waarborgt de lidstaat van aansluiting 
dat verzekerden die naar een andere 
lidstaat reizen om daar tijdens hun verblijf 
gezondheidszorg te ontvangen of die in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
willen ontvangen, niet belet worden in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
te ontvangen wanneer de desbetreffende 
behandeling deel uitmaakt van de prestaties 
waarop de verzekerde uit hoofde van de 
wetgeving van de lidstaat van aansluiting 

1. Behoudens de bepalingen in deze 
richtlijn, in het bijzonder de artikelen 7, 8 
en 9, waarborgt de lidstaat van aansluiting 
dat verzekerden die naar een andere 
lidstaat reizen om daar tijdens hun verblijf 
gezondheidszorg te ontvangen of die in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
willen ontvangen, niet belet worden in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
te ontvangen wanneer de desbetreffende 
behandeling deel uitmaakt van de prestaties 
waarop de verzekerde uit hoofde van de 
wetgeving van de lidstaat van aansluiting 
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recht heeft. De lidstaat van aansluiting 
vergoedt de verzekerde de kosten die door 
zijn wettelijke socialezekerheidsstelsel 
zouden zijn vergoed indien dezelfde of 
soortgelijke gezondheidszorg op zijn 
grondgebied zou zijn verleend. In alle 
gevallen bepaalt de lidstaat van aansluiting 
welke gezondheidszorg wordt vergoed, 
ongeacht waar deze wordt verleend.

recht heeft. De lidstaat van aansluiting 
verstrekt de verzekerde voor de kosten van 
de lege artis uitgevoerde behandeling die 
in de lidstaat van behandeling gewoonlijk 
bij de desbetreffende diagnose wordt 
uitgevoerd, een vergoeding ter grootte van 
het bedrag dat de verzekerde in de lidstaat 
van aansluiting bij deze diagnose voor een 
volgens de gewoonte en lege artis 
uitgevoerde behandeling gekregen zou 
hebben. In alle gevallen bepaalt de lidstaat 
van aansluiting welke gezondheidszorg 
wordt vergoed, ongeacht waar deze wordt 
verleend.

Or. de

Motivering

Gezondheidszorgdiensten zijn internationaal nog niet vergelijkbaar. Om vergoeding volgens 
de benadering van deze richtlijn mogelijk te maken krijgt de patiënt een vergoeding ter 
grootte van het bedrag dat in de lidstaat van behandeling bij deze diagnose voor een volgens 
de gewoonte en lege artis uitgevoerde behandeling verstrekt wordt. De maximumvergoeding 
komt overeen met het bedrag dat in de lidstaat van aansluiting bij deze diagnose voor een 
volgens de gewoonte en lege artis uitgevoerde behandeling verstrekt zou zijn.

Amendement 388
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Behoudens de bepalingen in deze 
richtlijn, in het bijzonder de artikelen 7, 8 
en 9, waarborgt de lidstaat van aansluiting 
dat verzekerden die naar een andere 
lidstaat reizen om daar tijdens hun verblijf 
gezondheidszorg te ontvangen of die in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
willen ontvangen, niet belet worden in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
te ontvangen wanneer de desbetreffende 
behandeling deel uitmaakt van de prestaties 

1. Behoudens de bepalingen in deze 
richtlijn, in het bijzonder de artikelen 7, 8 
en 9, waarborgt de lidstaat van aansluiting 
dat verzekerden die naar een andere 
lidstaat reizen om daar tijdens hun verblijf 
gezondheidszorg te ontvangen of die in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
willen ontvangen, niet belet worden in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
te ontvangen wanneer de desbetreffende 
behandeling deel uitmaakt van de prestaties 
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waarop de verzekerde uit hoofde van de 
wetgeving van de lidstaat van aansluiting 
recht heeft. De lidstaat van aansluiting 
vergoedt de verzekerde de kosten die door 
zijn wettelijke socialezekerheidsstelsel 
zouden zijn vergoed indien dezelfde of 
soortgelijke gezondheidszorg op zijn 
grondgebied zou zijn verleend. In alle 
gevallen bepaalt de lidstaat van aansluiting 
welke gezondheidszorg wordt vergoed, 
ongeacht waar deze wordt verleend.

waarop de verzekerde uit hoofde van de 
wetgeving van de lidstaat van aansluiting 
recht heeft. De lidstaat van aansluiting 
vergoedt de verzekerde de kosten die door 
zijn wettelijke socialezekerheidsstelsel 
zouden zijn vergoed indien dezelfde of 
soortgelijke gezondheidszorg op zijn 
grondgebied zou zijn verleend. In alle 
gevallen bepaalt de lidstaat van aansluiting 
voor welke gezondheidszorg de verzekerde 
recht heeft op vergoeding van de kosten, 
hoe hoog de vergoeding is en welk deel 
van de kosten voor rekening van de 
verzekerde komt, ongeacht waar deze 
wordt verleend.

Or. es

Motivering

De lidstaat van aansluiting bepaalt niet alleen welke gezondheidszorg wordt vergoed (laatste 
zin van artikel 6, lid 1), maar ook de hoogte van de vergoeding en de eigen bijdrage die in elk 
geval van toepassing is.

Amendement 389
Christofer Fjellner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Behoudens de bepalingen in deze 
richtlijn, in het bijzonder de artikelen 7, 8 
en 9, waarborgt de lidstaat van aansluiting 
dat verzekerden die naar een andere 
lidstaat reizen om daar tijdens hun verblijf 
gezondheidszorg te ontvangen of die in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
willen ontvangen, niet belet worden in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
te ontvangen wanneer de desbetreffende 
behandeling deel uitmaakt van de prestaties 
waarop de verzekerde uit hoofde van de 
wetgeving van de lidstaat van aansluiting 

1. Behoudens de bepalingen in deze 
richtlijn, in het bijzonder de artikelen 7, 8 
en 9, waarborgt de lidstaat van aansluiting 
dat verzekerden die naar een andere 
lidstaat reizen om daar tijdens hun verblijf 
gezondheidszorg te ontvangen of die in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
willen ontvangen, niet belet worden in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
te ontvangen wanneer de desbetreffende 
behandeling deel uitmaakt van de prestaties 
waarop de verzekerde uit hoofde van de 
wetgeving van de lidstaat van aansluiting 
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recht heeft. De lidstaat van aansluiting 
vergoedt de verzekerde de kosten die door 
zijn wettelijke socialezekerheidsstelsel
zouden zijn vergoed indien dezelfde of 
soortgelijke gezondheidszorg op zijn 
grondgebied zou zijn verleend. In alle 
gevallen bepaalt de lidstaat van 
aansluiting welke gezondheidszorg wordt 
vergoed, ongeacht waar deze wordt 
verleend.

recht heeft. De lidstaat van aansluiting 
vergoedt de verzekerde de kosten die door 
zijn wettelijke publieke stelsel zouden zijn 
vergoed indien dezelfde of soortgelijke 
gezondheidszorg op zijn grondgebied zou 
zijn verleend. Patiënten hebben recht op 
vergoeding van de kosten van 
behandelmethoden, zelfs als de kosten van 
deze methoden in hun eigen lidstaat niet 
worden vergoed, mits dit het geval is in de 
gastlidstaat en de methode door de 
internationale medische wetenschap 
wordt erkend.

Or. sv

Motivering

Lidstaten moeten het recht hebben om hun socialezekerheidsstelsel zelf te organiseren. De 
toegepaste behandelmethode is echter vaak een kwestie van praktijk binnen de medische 
professie en gebaseerd op opleiding en specialisatie. Dit dient geen leidend beginsel te zijn bij 
de vaststelling van de vergoeding, maar dient afhankelijk te zijn van het voor de patiënt 
bereikte resultaat. Dit doet geen afbreuk aan de hoogte van de vergoeding, maar geeft de 
patiënt eenvoudigweg meer keuzevrijheid, wat van bijzonder belang is voor patiënten met 
nieuwe of zeldzame ziekten.

Amendement 390
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Behoudens de bepalingen in deze 
richtlijn, in het bijzonder de artikelen 7, 8 
en 9, waarborgt de lidstaat van aansluiting 
dat verzekerden die naar een andere 
lidstaat reizen om daar tijdens hun verblijf 
gezondheidszorg te ontvangen of die in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
willen ontvangen, niet belet worden in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
te ontvangen wanneer de desbetreffende 
behandeling deel uitmaakt van de prestaties 

1. Behoudens de bepalingen in deze 
richtlijn, in het bijzonder de artikelen 7, 8 
en 9, waarborgt de lidstaat van aansluiting 
dat verzekerden die doelbewust naar een 
andere lidstaat reizen om daar tijdens hun 
verblijf gezondheidszorg te ontvangen of 
die in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg willen ontvangen, niet 
belet worden in een andere lidstaat 
verleende gezondheidszorg te ontvangen 
wanneer de desbetreffende behandeling 
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waarop de verzekerde uit hoofde van de 
wetgeving van de lidstaat van aansluiting 
recht heeft. De lidstaat van aansluiting 
vergoedt de verzekerde de kosten die door 
zijn wettelijke socialezekerheidsstelsel 
zouden zijn vergoed indien dezelfde of 
soortgelijke gezondheidszorg op zijn 
grondgebied zou zijn verleend. In alle 
gevallen bepaalt de lidstaat van aansluiting 
welke gezondheidszorg wordt vergoed, 
ongeacht waar deze wordt verleend.

deel uitmaakt van de prestaties waarop de 
verzekerde uit hoofde van de wetgeving 
van de lidstaat van aansluiting recht heeft.
De lidstaat van aansluiting vergoedt de 
verzekerde de kosten die door zijn 
wettelijke socialezekerheidsstelsel zouden 
zijn vergoed indien dezelfde of soortgelijke 
gezondheidszorg op zijn grondgebied zou 
zijn verleend. In alle gevallen bepaalt de 
lidstaat van aansluiting welke 
gezondheidszorg wordt vergoed, ongeacht 
waar deze wordt verleend.

Or. nl

Amendement 391
Iles Braghetto

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Behoudens de bepalingen in deze 
richtlijn, in het bijzonder de artikelen 7, 8 
en 9, waarborgt de lidstaat van aansluiting 
dat verzekerden die naar een andere 
lidstaat reizen om daar tijdens hun verblijf 
gezondheidszorg te ontvangen of die in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
willen ontvangen, niet belet worden in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
te ontvangen wanneer de desbetreffende 
behandeling deel uitmaakt van de prestaties 
waarop de verzekerde uit hoofde van de 
wetgeving van de lidstaat van aansluiting 
recht heeft. De lidstaat van aansluiting 
vergoedt de verzekerde de kosten die door 
zijn wettelijke socialezekerheidsstelsel 
zouden zijn vergoed indien dezelfde of 
soortgelijke gezondheidszorg op zijn 
grondgebied zou zijn verleend. In alle 
gevallen bepaalt de lidstaat van aansluiting 
welke gezondheidszorg wordt vergoed, 
ongeacht waar deze wordt verleend.

1. Behoudens de bepalingen in deze 
richtlijn, in het bijzonder de artikelen 7, 8 
en 9, waarborgt de lidstaat van aansluiting 
dat verzekerden die naar een andere 
lidstaat reizen om daar tijdens hun verblijf 
gezondheidszorg (geplande 
behandelingen) te ontvangen of die in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
(geplande behandelingen) willen 
ontvangen, niet belet worden in een andere 
lidstaat verleende gezondheidszorg te 
ontvangen wanneer de desbetreffende 
behandeling deel uitmaakt van de prestaties 
waarop de verzekerde uit hoofde van de 
wetgeving van de lidstaat van aansluiting 
recht heeft. De lidstaat van aansluiting 
vergoedt de verzekerde de kosten die door 
zijn wettelijke socialezekerheidsstelsel 
zouden zijn vergoed indien dezelfde of 
soortgelijke gezondheidszorg op zijn 
grondgebied zou zijn verleend. In alle 
gevallen bepaalt de lidstaat van aansluiting 
welke gezondheidszorg wordt vergoed, 
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ongeacht waar deze wordt verleend.

Or. it

Motivering

Het is zinnig te specificeren dat het hier gaat om geplande behandelingen, de reden waarom 
de patiënt zich naar het buitenland begeeft.

Amendement 392
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Behoudens de bepalingen in deze 
richtlijn, in het bijzonder de artikelen 7, 8 
en 9, waarborgt de lidstaat van aansluiting 
dat verzekerden die naar een andere 
lidstaat reizen om daar tijdens hun verblijf 
gezondheidszorg te ontvangen of die in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
willen ontvangen, niet belet worden in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
te ontvangen wanneer de desbetreffende 
behandeling deel uitmaakt van de prestaties 
waarop de verzekerde uit hoofde van de 
wetgeving van de lidstaat van aansluiting 
recht heeft. De lidstaat van aansluiting 
vergoedt de verzekerde de kosten die door 
zijn wettelijke socialezekerheidsstelsel 
zouden zijn vergoed indien dezelfde of 
soortgelijke gezondheidszorg op zijn 
grondgebied zou zijn verleend. In alle 
gevallen bepaalt de lidstaat van aansluiting 
welke gezondheidszorg wordt vergoed, 
ongeacht waar deze wordt verleend.

1. Behoudens de bepalingen in deze 
richtlijn, in het bijzonder de artikelen 7, 8 
en 9, waarborgt de lidstaat van aansluiting 
dat verzekerden die naar een andere 
lidstaat reizen om daar tijdens hun verblijf 
gezondheidszorg te ontvangen of die in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
willen ontvangen, niet belet worden in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
te ontvangen wanneer de desbetreffende 
behandeling deel uitmaakt van de prestaties 
waarop de verzekerde uit hoofde van de 
wetgeving van de lidstaat van aansluiting 
recht heeft. De lidstaat van aansluiting 
vergoedt de verzekerde de kosten die door 
zijn wettelijke socialezekerheidsstelsel 
zouden zijn vergoed indien dezelfde 
gezondheidszorg op zijn grondgebied zou 
zijn verleend. In alle gevallen bepaalt de 
lidstaat van aansluiting welke 
gezondheidszorg wordt vergoed, ongeacht 
waar deze wordt verleend.

Or. fr

Motivering

De term "soortgelijke gezondheidszorg" slaat niet op een precies begrip, in tegenstelling tot 
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"dezelfde gezondheidszorg". Daarom kan de eerste term beter geschrapt worden om elke 
dubbelzinnigheid te vermijden.

Amendement 393
Niels Busk

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Behoudens de bepalingen in deze 
richtlijn, in het bijzonder de artikelen 7, 8 
en 9, waarborgt de lidstaat van aansluiting 
dat verzekerden die naar een andere 
lidstaat reizen om daar tijdens hun verblijf 
gezondheidszorg te ontvangen of die in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
willen ontvangen, niet belet worden in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
te ontvangen wanneer de desbetreffende 
behandeling deel uitmaakt van de prestaties 
waarop de verzekerde uit hoofde van de 
wetgeving van de lidstaat van aansluiting 
recht heeft. De lidstaat van aansluiting 
vergoedt de verzekerde de kosten die door 
zijn wettelijke socialezekerheidsstelsel 
zouden zijn vergoed indien dezelfde of 
soortgelijke gezondheidszorg op zijn 
grondgebied zou zijn verleend. In alle 
gevallen bepaalt de lidstaat van aansluiting 
welke gezondheidszorg wordt vergoed, 
ongeacht waar deze wordt verleend.

1. Behoudens de bepalingen in deze 
richtlijn, in het bijzonder de artikelen 7, 8 
en 9, waarborgt de lidstaat van aansluiting 
dat verzekerden die naar een andere 
lidstaat reizen om daar tijdens hun verblijf 
gezondheidszorg te ontvangen of die in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
willen ontvangen, niet belet worden in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
te ontvangen wanneer de desbetreffende 
behandeling deel uitmaakt van de prestaties 
waarop de verzekerde uit hoofde van de 
wetgeving van de lidstaat van aansluiting 
recht heeft. De lidstaat van aansluiting 
vergoedt de verzekerde de kosten die door 
zijn wettelijke socialezekerheidsstelsel 
zouden zijn vergoed indien dezelfde of 
soortgelijke gezondheidszorg op zijn 
grondgebied zou zijn verleend. In alle 
gevallen bepaalt de lidstaat van aansluiting 
welke gezondheidszorg wordt vergoed, 
ongeacht waar deze wordt verleend. De 
lidstaat van aansluiting kan ervoor kiezen 
de verzekerde een voorschot voor de 
kosten die in de lidstaat van aansluiting 
gedekt zijn te verstrekken, bij voorbeeld in 
de vorm van een voucher.

Or. da

Motivering

In sommige lidstaten geldt het beginsel van gelijke en kosteloze toegang tot gezondheidszorg.
Om dat systeem te kunnen handhaven moet de mogelijkheid van een voorschot bestaan zodat 
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patiënten niet eerst zelf hoeven te betalen en vervolgens de kosten van hun eigen lidstaat 
vergoed krijgen. Zo worden patiënten gelijk behandeld, ongeacht hun financiële positie.

Amendement 394
Edite Estrela

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De kosten van in een andere lidstaat 
verleende gezondheidszorg worden door de 
lidstaat van aansluiting overeenkomstig 
deze richtlijn vergoed tot het bedrag dat 
vergoed zou worden indien dezelfde of 
soortgelijke gezondheidszorg in de lidstaat 
van aansluiting zou zijn verleend; het 
vergoede bedrag is echter niet hoger dan de 
feitelijke kosten van de ontvangen 
gezondheidszorg.

2. De kosten van in een andere lidstaat 
verleende gezondheidszorg worden, al 
naar gelang de aard van het zorgstelsel,
door de lidstaat van aansluiting 
overeenkomstig deze richtlijn vergoed of 
voor rekening genomen tot het bedrag dat 
vergoed zou worden indien dezelfde of 
soortgelijke gezondheidszorg in de lidstaat 
van aansluiting zou zijn verleend; het 
vergoede bedrag is echter niet hoger dan de 
feitelijke kosten van de ontvangen 
gezondheidszorg, met inachtneming van 
het bepaalde in het voorgaande lid 
(verwijzingsprocedures).

Or. pt

Amendement 395
Maria Berger

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De kosten van in een andere lidstaat 
verleende gezondheidszorg worden door de 
lidstaat van aansluiting overeenkomstig 
deze richtlijn vergoed tot het bedrag dat 
vergoed zou worden indien dezelfde of 
soortgelijke gezondheidszorg in de lidstaat 
van aansluiting zou zijn verleend; het 
vergoede bedrag is echter niet hoger dan 
de feitelijke kosten van de ontvangen 

2. De kosten van in een andere lidstaat 
verleende gezondheidszorg worden door de 
lidstaat van aansluiting volledig vergoed.
De lidstaten dienen ook bijkomende 
kosten te vergoeden, bijvoorbeeld voor 
therapeutische behandeling.
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gezondheidszorg.

Or. de

Amendement 396
Cristina Gutiérrez-CortinesVoorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

(ingetrokken)

Or. es

Amendement 397
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De kosten van in een andere lidstaat 
verleende gezondheidszorg worden door de 
lidstaat van aansluiting overeenkomstig 
deze richtlijn vergoed tot het bedrag dat 
vergoed zou worden indien dezelfde of 
soortgelijke gezondheidszorg in de lidstaat 
van aansluiting zou zijn verleend; het 
vergoede bedrag is echter niet hoger dan de 
feitelijke kosten van de ontvangen 
gezondheidszorg.

2. De kosten van in een andere lidstaat 
verleende gezondheidszorg worden voor 
zover zij behoren tot de prestaties waarop 
de verzekerde uit hoofde van de wetgeving 
van de lidstaat van aansluiting recht heeft
door de lidstaat van aansluiting 
overeenkomstig deze richtlijn vergoed tot 
het bedrag dat vergoed zou worden indien 
dezelfde of soortgelijke gezondheidszorg 
in de lidstaat van aansluiting zou zijn 
verleend; het vergoede bedrag is echter niet 
hoger dan de feitelijke kosten van de 
ontvangen gezondheidszorg.

Or. nl
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Amendement 398
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De kosten van in een andere lidstaat 
verleende gezondheidszorg worden door de 
lidstaat van aansluiting overeenkomstig 
deze richtlijn vergoed tot het bedrag dat 
vergoed zou worden indien dezelfde of 
soortgelijke gezondheidszorg in de lidstaat 
van aansluiting zou zijn verleend; het 
vergoede bedrag is echter niet hoger dan de 
feitelijke kosten van de ontvangen 
gezondheidszorg.

2. De kosten van in een andere lidstaat 
verleende gezondheidszorg worden door 
het socialezekerheidsstelsel van de lidstaat 
van aansluiting overeenkomstig deze 
richtlijn vergoed of betaald tot het bedrag 
dat vergoed zou worden indien dezelfde of 
soortgelijke gezondheidszorg in de lidstaat 
van aansluiting zou zijn verleend; het 
vergoede bedrag is echter niet hoger dan de 
feitelijke kosten van de ontvangen 
gezondheidszorg. De lidstaten kunnen 
beslissen om ook bijkomende kosten, zoals 
reis- en verblijfkosten, te vergoeden.

Or. en

Motivering

In sommige zorgstelsels is het niet de lidstaat zelf die de kosten van behandeling in het 
buitenland vergoedt, maar bijvoorbeeld een zorgverzekeraar. Daarom kan hier beter naar het 
socialezekerheidsstelsel van de lidstaat van aansluiting verwezen worden. Om het patiënten 
makkelijker te maken zich in het buitenland te laten behandelen, moeten de lidstaten onder 
meer ook de reis- en verblijfkosten kunnen vergoeden.

Amendement 399
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De kosten van in een andere lidstaat 
verleende gezondheidszorg worden door de 
lidstaat van aansluiting overeenkomstig 
deze richtlijn vergoed tot het bedrag dat 
vergoed zou worden indien dezelfde of 
soortgelijke gezondheidszorg in de lidstaat 

2. De kosten van in een andere lidstaat 
verleende gezondheidszorg worden door 
het socialezekerheidsstelsel van de lidstaat 
van aansluiting overeenkomstig deze 
richtlijn vergoed of betaald tot het bedrag 
dat vergoed zou worden indien dezelfde of 
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van aansluiting zou zijn verleend; het 
vergoede bedrag is echter niet hoger dan de 
feitelijke kosten van de ontvangen 
gezondheidszorg.

soortgelijke gezondheidszorg in de lidstaat
van aansluiting zou zijn verleend; het 
vergoede bedrag is echter niet hoger dan de 
feitelijke kosten van de ontvangen 
gezondheidszorg. De lidstaten vergoeden 
ook de reiskosten.

Or. en

Motivering

In sommige zorgstelsels is het niet de lidstaat zelf die de kosten van behandeling in het 
buitenland vergoedt, maar bijvoorbeeld een zorgverzekeraar. Daarom kan hier beter naar het 
socialezekerheidsstelsel van de lidstaat van aansluiting verwezen worden. Om het patiënten 
makkelijker te maken zich in het buitenland te laten behandelen, moeten de lidstaten ook de 
reiskosten vergoeden.

Amendement 400
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De kosten van in een andere lidstaat 
verleende gezondheidszorg worden door de 
lidstaat van aansluiting overeenkomstig 
deze richtlijn vergoed tot het bedrag dat 
vergoed zou worden indien dezelfde of 
soortgelijke gezondheidszorg in de lidstaat 
van aansluiting zou zijn verleend; het 
vergoede bedrag is echter niet hoger dan de 
feitelijke kosten van de ontvangen 
gezondheidszorg.

2. De kosten van in een andere lidstaat 
verleende gezondheidszorg worden door de 
lidstaat van aansluiting overeenkomstig 
deze richtlijn vergoed tot het bedrag dat 
door de lidstaat van aansluiting vergoed 
zou worden indien deze gezondheidszorg 
op zijn grondgebied zou zijn verleend; het 
vergoede bedrag is echter niet hoger dan de 
feitelijke kosten van de ontvangen 
gezondheidszorg.

Or. en

Motivering

De uitdrukking "dezelfde of soortgelijke" gezondheidszorg is juridisch gezien onduidelijk en 
moet worden geschrapt.
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Amendement 401
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De kosten van in een andere lidstaat 
verleende gezondheidszorg worden door de 
lidstaat van aansluiting overeenkomstig 
deze richtlijn vergoed tot het bedrag dat 
vergoed zou worden indien dezelfde of 
soortgelijke gezondheidszorg in de lidstaat 
van aansluiting zou zijn verleend; het 
vergoede bedrag is echter niet hoger dan de 
feitelijke kosten van de ontvangen 
gezondheidszorg.

2. De kosten van in een andere lidstaat 
verleende gezondheidszorg worden door de 
lidstaat van aansluiting overeenkomstig 
deze richtlijn vergoed of betaald tot het 
bedrag dat vergoed zou worden indien 
dezelfde of soortgelijke gezondheidszorg 
in de lidstaat van aansluiting zou zijn 
verleend; het vergoede bedrag is echter niet 
hoger dan de feitelijke kosten van de 
ontvangen gezondheidszorg.

Or. en

Motivering

Zie boven (art. 6, lid 1).

Amendement 402
Anne Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De kosten van in een andere lidstaat 
verleende gezondheidszorg worden door de 
lidstaat van aansluiting overeenkomstig 
deze richtlijn vergoed tot het bedrag dat 
vergoed zou worden indien dezelfde of 
soortgelijke gezondheidszorg in de lidstaat 
van aansluiting zou zijn verleend; het 
vergoede bedrag is echter niet hoger dan de 
feitelijke kosten van de ontvangen 
gezondheidszorg.

2. De kosten van in een andere lidstaat 
verleende gezondheidszorg worden door de 
lidstaat van aansluiting overeenkomstig 
deze richtlijn vergoed tot het bedrag dat 
vergoed zou worden indien dezelfde 
gezondheidszorg in de lidstaat van 
aansluiting zou zijn verleend; het vergoede 
bedrag is echter niet hoger dan de feitelijke 
kosten van de ontvangen gezondheidszorg.

Or. fr
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Motivering

Zelfde als amendement op lid 2, omwille van de consistentie van dit artikel.

Amendement 403
Christofer Fjellner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De kosten van in een andere lidstaat 
verleende gezondheidszorg worden door de 
lidstaat van aansluiting overeenkomstig 
deze richtlijn vergoed tot het bedrag dat 
vergoed zou worden indien dezelfde of 
soortgelijke gezondheidszorg in de lidstaat 
van aansluiting zou zijn verleend; het 
vergoede bedrag is echter niet hoger dan de 
feitelijke kosten van de ontvangen 
gezondheidszorg.

2. De kosten van in een andere lidstaat 
verleende gezondheidszorg worden door de 
lidstaat van aansluiting overeenkomstig 
deze richtlijn vergoed tot het bedrag dat 
met betrekking tot dezelfde aandoening in 
de lidstaat van aansluiting vergoed zou 
worden; het vergoede bedrag is echter niet 
hoger dan de feitelijke kosten van de 
ontvangen gezondheidszorg.

Or. sv

Motivering

Lidstaten moeten het recht hebben om hun socialezekerheidsstelsel zelf te organiseren. De 
toegepaste behandelmethode is echter vaak een kwestie van praktijk binnen de medische 
professie en gebaseerd op opleiding en specialisatie. Dit dient geen leidend beginsel te zijn bij 
de vaststelling van de vergoeding, maar dient afhankelijk te zijn van het voor de patiënt 
bereikte resultaat. Dit doet geen afbreuk aan de hoogte van de vergoeding, maar geeft de 
patiënt eenvoudigweg meer keuzevrijheid, wat van bijzonder belang is voor patiënten met 
nieuwe of zeldzame ziekten.

Amendement 404
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De kosten van in een andere lidstaat 2. De kosten van in een andere lidstaat 
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verleende gezondheidszorg worden door de 
lidstaat van aansluiting overeenkomstig 
deze richtlijn vergoed tot het bedrag dat 
vergoed zou worden indien dezelfde of 
soortgelijke gezondheidszorg in de lidstaat 
van aansluiting zou zijn verleend; het 
vergoede bedrag is echter niet hoger dan 
de feitelijke kosten van de ontvangen 
gezondheidszorg.

verleende gezondheidszorg worden door de 
lidstaat van aansluiting overeenkomstig 
deze richtlijn vergoed tot het bedrag dat 
vergoed zou worden indien dezelfde of 
soortgelijke gezondheidszorg in de lidstaat 
van aansluiting zou zijn verleend. Indien 
de kosten van de verleende 
gezondheidszorg in de lidstaat van 
aansluiting hoger zijn dan in de andere 
lidstaat, stort de lidstaat van aansluiting 
het verschil in een 
behandelingssolidariteitsfonds in de 
andere lidstaat. Het 
behandelingssolidariteitsfonds verleent 
steun om patiënten uit de goedkope 
landen in staat te stellen een behandeling 
in een duur land volledig vergoed te 
krijgen.

Or. da

Motivering

Er is behoefte aan een regeling om burgers uit de armere lidstaten ruimere mogelijkheden 
voor behandeling in een rijker EU-land te bieden. Anders komen deze mensen in een slechtere 
positie terecht dan de burgers van de rijke EU-landen wanneer die onevenredig veel gebruik 
gaan maken van de zorgstelsels in de armere EU-landen.

Amendement 405
Colm Burke

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De kosten van in een andere lidstaat 
verleende gezondheidszorg worden door de 
lidstaat van aansluiting overeenkomstig 
deze richtlijn vergoed tot het bedrag dat 
vergoed zou worden indien dezelfde of 
soortgelijke gezondheidszorg in de lidstaat 
van aansluiting zou zijn verleend; het 
vergoede bedrag is echter niet hoger dan de 
feitelijke kosten van de ontvangen 

2. De kosten van in een andere lidstaat 
verleende gezondheidszorg worden door de 
lidstaat van aansluiting overeenkomstig 
deze richtlijn vergoed tot het bedrag dat 
vergoed zou worden indien dezelfde of 
soortgelijke gezondheidszorg in de lidstaat 
van aansluiting zou zijn verleend; het 
vergoede bedrag is echter niet hoger dan de 
feitelijke kosten van de ontvangen 
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gezondheidszorg. gezondheidszorg. De lidstaten vergoeden 
bijkomende kosten, bijvoorbeeld voor 
therapeutische behandeling, mits de totale 
kosten het bedrag dat in de lidstaat van 
aansluiting zou worden vergoed, niet 
overschrijden.

Or. en

Motivering

In veel gevallen is het fundamenteel en praktisch onmogelijk een grens te trekken tussen de 
eigenlijke behandeling en de herstelfase. Vandaar het voorstel om de gehele behandeling van 
een aandoening te vergoeden in plaats van slechts één verrichting.

Amendement 406
Evangelia Tzampazi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De extra kosten die personen met 
een handicap wellicht moeten maken bij 
behandeling in een andere lidstaat als 
gevolg van een of meer handicaps worden 
door de lidstaat van aansluiting 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
vergoed, mits de extra uitgaven voldoende 
met bewijzen gestaafd zijn.

Or. en

Motivering

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 healthcare. And given the fact that 
persons with disabilities in many cases will have a more significant need for healthcare 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.
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Amendement 407
Christofer Fjellner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De vergoeding die voor dezelfde of 
een soortgelijke gezondheidszorg in de 
lidstaat van aansluiting verstrekt zou zijn, 
wordt op transparante en niet-
clichématige wijze berekend. De 
vergoeding bestrijkt alle kosten voor de 
gezondheidszorg die in de lidstaat van 
aansluiting verleend zou zijn, en blijft niet 
beperkt tot de variabele kosten. De 
vergoeding wordt op het relevante 
bestuursniveau berekend ingeval de 
lidstaat van aansluiting een 
gedecentraliseerd zorgstelsel heeft.

Or. sv

Motivering

De kosten van de gezondheidszorg lopen tussen de diverse lidstaten uiteen, en de wetgeving 
moet daar rekening mee houden.

Amendement 408
Claude Turmes, Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaat van aansluiting kan aan een 
patiënt die in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg wil ontvangen, dezelfde 
voorwaarden, behandelingscriteria en 
wettelijke en administratieve formele eisen 
stellen om de gezondheidszorg te kunnen 
ontvangen en de kosten daarvan vergoed te 
krijgen als hij zou stellen indien dezelfde 
of soortgelijke gezondheidszorg op zijn 

3. De lidstaat van aansluiting kan aan een 
patiënt die in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg wil ontvangen, dezelfde 
voorwaarden, behandelingscriteria en 
wettelijke en administratieve formele eisen 
stellen om de gezondheidszorg en de 
kosten daarvan te kunnen ontvangen als hij 
zou stellen indien dezelfde of soortgelijke 
gezondheidszorg op zijn grondgebied zou 
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grondgebied zou zijn verleend, mits deze 
niet discriminerend zijn en geen 
belemmering voor het vrije verkeer van 
personen vormen.

zijn verleend, mits deze objectief, niet-
discriminerend en van tevoren bekend 
zijn.

Deze voorwaarden kunnen beperkingen 
omvatten, die in sommige lidstaten reeds 
van kracht zijn, betreffende behandeling 
bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders of 
zorgaanbieders buiten hun eigen regio, 
voor zover de vereiste behandeling binnen 
een medisch aanvaardbare termijn door 
een gecontracteerde zorgaanbieder of 
aanbieder in hun eigen regio kan worden 
uitgevoerd.

Or. en

Motivering

In de voorgestelde tekst wordt niet duidelijk gemaakt wanneer voorwaarden een belemmering 
voor het vrije verkeer van personen zouden vormen. Sommige lidstaten kennen al beperkingen 
voor behandeling door niet-gecontracteerde zorgaanbieders of zorgaanbieders buiten de 
eigen regio. Een verbod op dat soort beperkingen bij grensoverschrijdende gezondheidszorg 
zou neerkomen op inmenging in de planning en organisatie van het zorgstelsel, wat volgens 
artikel 152 EGV een nationale verantwoordelijkheid is.

Amendement 409
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaat van aansluiting kan aan een 
patiënt die in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg wil ontvangen, dezelfde 
voorwaarden, behandelingscriteria en 
wettelijke en administratieve formele eisen 
stellen om de gezondheidszorg te kunnen 
ontvangen en de kosten daarvan vergoed 
te krijgen als hij zou stellen indien 
dezelfde of soortgelijke gezondheidszorg 
op zijn grondgebied zou zijn verleend, mits 
deze niet discriminerend zijn en geen 

3. De lidstaat van aansluiting kan aan een 
patiënt die in een andere lidstaat 
gezondheidszorgdiensten of goederen die 
kaderen in de gezondheidszorg wil 
ontvangen, dezelfde voorwaarden, 
behandelingscriteria en wettelijke en 
administratieve formele eisen stellen als hij 
zou stellen indien dezelfde of soortgelijke 
gezondheidszorgdienst op zijn grondgebied 
zou zijn verleend of indien hetzelfde of 
soortgelijke goed op zijn grondgebied zou 
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belemmering voor het vrije verkeer van 
personen vormen.

zijn aangekocht, mits deze niet 
discriminerend zijn en geen belemmering 
voor het vrije verkeer van diensten en 
goederen vormen.

Or. nl

Motivering

Niet het vrij verkeer van personen is hier relevant (dit beginsel ligt aan de oorsprong van 
Verordening 1408/71). Het is daarentegen het vrij verkeer van diensten en goederen dat hier 
relevant is.

Amendement 410
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaat van aansluiting kan aan een 
patiënt die in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg wil ontvangen, dezelfde 
voorwaarden, behandelingscriteria en 
wettelijke en administratieve formele eisen 
stellen om de gezondheidszorg te kunnen 
ontvangen en de kosten daarvan vergoed te 
krijgen als hij zou stellen indien dezelfde of 
soortgelijke gezondheidszorg op zijn 
grondgebied zou zijn verleend, mits deze 
niet discriminerend zijn en geen 
belemmering voor het vrije verkeer van 
personen vormen.

3. De lidstaat van aansluiting kan aan een 
patiënt die in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg wil ontvangen, dezelfde 
voorwaarden, behandelingscriteria en 
wettelijke en administratieve formele eisen 
stellen, ongeacht of die op plaatselijk, 
landelijk of regionaal niveau vastgesteld 
zijn, om de gezondheidszorg te kunnen 
ontvangen en de kosten daarvan vergoed te 
krijgen als hij zou stellen indien deze
gezondheidszorg op zijn grondgebied zou 
zijn verleend, mits deze niet 
discriminerend zijn en geen belemmering 
voor het vrije verkeer van personen, 
diensten en goederen vormen. Daarbij 
mag worden vereist dat de verzekerde met 
het oog op de toepassing van deze 
voorwaarden, criteria of formele eisen 
wordt onderzocht door een 
gezondheidswerker of ambtenaar die 
diensten verricht voor het wettelijke 
socialezekerheidsstelsel van de lidstaat 
van aansluiting, voor zover een dergelijk 
onderzoek ook vereist zou zijn om toegang 
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tot gezondheidszorg in de lidstaat van 
aansluiting te krijgen.

Or. en

Motivering

De uitdrukking "dezelfde of soortgelijke" gezondheidszorg is juridisch gezien onduidelijk en 
moet worden geschrapt. Toevoeging bedoeld om te bereiken dat patiënten vóór behandeling 
in een andere lidstaat door een gezondheidswerker worden onderzocht.

Amendement 411
John Bowis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaat van aansluiting kan aan een 
patiënt die in een andere lidstaat verleende
gezondheidszorg wil ontvangen, dezelfde 
voorwaarden, behandelingscriteria en 
wettelijke en administratieve formele eisen 
stellen om de gezondheidszorg te kunnen 
ontvangen en de kosten daarvan vergoed te 
krijgen als hij zou stellen indien dezelfde of 
soortgelijke gezondheidszorg op zijn 
grondgebied zou zijn verleend, mits deze 
niet discriminerend zijn en geen 
belemmering voor het vrije verkeer van 
personen vormen.

3. De lidstaat van aansluiting kan aan een 
patiënt die in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg wil ontvangen, dezelfde 
voorwaarden, behandelingscriteria en 
wettelijke en administratieve formele eisen 
stellen, ongeacht of die op plaatselijk, 
landelijk of regionaal niveau vastgesteld 
zijn, om de gezondheidszorg te kunnen 
ontvangen en de kosten daarvan vergoed te 
krijgen als hij zou stellen indien deze
gezondheidszorg op zijn grondgebied zou 
zijn verleend, mits deze niet 
discriminerend zijn en geen belemmering 
voor het vrije verkeer van personen, 
diensten en goederen vormen. Daarbij 
mag worden vereist dat de verzekerde 
wordt onderzocht met het oog op 
verwijzing naar een zorgaanbieder in een 
andere lidstaat.

Or. en
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Amendement 412
Anne Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaat van aansluiting kan aan een 
patiënt die in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg wil ontvangen, dezelfde 
voorwaarden, behandelingscriteria en 
wettelijke en administratieve formele eisen 
stellen om de gezondheidszorg te kunnen 
ontvangen en de kosten daarvan vergoed te 
krijgen als hij zou stellen indien dezelfde
of soortgelijke gezondheidszorg op zijn 
grondgebied zou zijn verleend, mits deze 
niet discriminerend zijn en geen 
belemmering voor het vrije verkeer van 
personen vormen.

3. De lidstaat van aansluiting stelt aan een 
patiënt die in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg wil ontvangen, dezelfde 
voorwaarden, behandelingscriteria en 
wettelijke en administratieve formele eisen 
om de gezondheidszorg te kunnen 
ontvangen en de kosten daarvan vergoed te 
krijgen als hij zou stellen indien dezelfde 
gezondheidszorg op zijn grondgebied zou 
zijn verleend, mits deze niet 
discriminerend zijn en geen belemmering 
voor het vrije verkeer van personen 
vormen.

Or. fr

Motivering

Aanscherping om elke discriminatie tussen patiënten te voorkomen.

Zelfde als amendement op lid 2, omwille van de consistentie van dit artikel.

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

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaat van aansluiting kan aan een 
patiënt die in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg wil ontvangen, dezelfde 
voorwaarden, behandelingscriteria en 
wettelijke en administratieve formele eisen 
stellen om de gezondheidszorg te kunnen 
ontvangen en de kosten daarvan vergoed te 

3. De lidstaat van aansluiting kan aan een 
patiënt die in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg wil ontvangen, dezelfde 
voorwaarden, behandelingscriteria en 
wettelijke en administratieve formele eisen, 
met inbegrip van gedragscodes voor de 
medische beroepen, stellen om de 
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krijgen als hij zou stellen indien dezelfde 
of soortgelijke gezondheidszorg op zijn 
grondgebied zou zijn verleend, mits deze 
niet discriminerend zijn en geen 
belemmering voor het vrije verkeer van 
personen vormen.

gezondheidszorg te kunnen ontvangen en 
de kosten daarvan vergoed te krijgen als hij 
zou stellen indien dezelfde of soortgelijke 
gezondheidszorg op zijn grondgebied zou 
zijn verleend, mits deze niet 
discriminerend zijn.

Or. en

Motivering

In sommige gevallen is de medische dienstverlening niet bij de wet geregeld maar met 
bestuursrechtelijke voorschriften, richtsnoeren en gedragscodes voor de medische beroepen.
Deze zijn bindend voor de gezondheidswerkers in de lidstaten, dus dezelfde voorwaarden 
moeten gelden in de lidstaat waar de behandeling plaatsvindt. Het slot van lid 3 is 
verwarrend omdat uit het vrij verkeer van personen niet kan worden afgeleid dat ziektekosten 
vergoed moeten worden die in de lidstaat van herkomst om een of andere reden niet vergoed 
worden.

Amendement 414
Iles Braghetto

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaat van aansluiting kan aan een 
patiënt die in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg wil ontvangen, dezelfde 
voorwaarden, behandelingscriteria en 
wettelijke en administratieve formele eisen 
stellen om de gezondheidszorg te kunnen 
ontvangen en de kosten daarvan vergoed te 
krijgen als hij zou stellen indien dezelfde of 
soortgelijke gezondheidszorg op zijn 
grondgebied zou zijn verleend, mits deze 
niet discriminerend zijn en geen 
belemmering voor het vrije verkeer van 
personen vormen.

3. De lidstaat van aansluiting kan aan een 
patiënt die in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg wil ontvangen, dezelfde 
voorwaarden, behandelingscriteria en 
wettelijke en administratieve formele eisen 
stellen om de gezondheidszorg te kunnen 
ontvangen en de kosten daarvan vergoed te 
krijgen als hij zou stellen indien deze
gezondheidszorg op zijn grondgebied zou 
zijn verleend, mits deze niet 
discriminerend zijn en geen belemmering 
voor het vrije verkeer van personen 
vormen. Daarbij mag worden vereist dat 
de verzekerde met het oog op de 
toepassing van deze voorwaarden, criteria 
of formele eisen wordt onderzocht door 
een gezondheidswerker die diensten 
verricht voor het wettelijke 
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socialezekerheidsstelsel van de lidstaat 
van aansluiting.

Or. en

Motivering

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 that the wording “the same or similar” be deleted.

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 an extension of the range of entitlements from the system of the Member 
State of affiliation.

Amendement 415
Christofer Fjellner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaat van aansluiting kan aan een 
patiënt die in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg wil ontvangen, dezelfde 
voorwaarden, behandelingscriteria en 
wettelijke en administratieve formele eisen 
stellen om de gezondheidszorg te kunnen 
ontvangen en de kosten daarvan vergoed te 
krijgen als hij zou stellen indien dezelfde 
of soortgelijke gezondheidszorg op zijn 
grondgebied zou zijn verleend, mits deze 
niet discriminerend zijn en geen 
belemmering voor het vrije verkeer van 
personen vormen.

3. De lidstaat van aansluiting kan aan een 
patiënt die in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg wil ontvangen, dezelfde 
voorwaarden, behandelingscriteria en 
wettelijke en administratieve formele eisen 
stellen om de gezondheidszorg te kunnen 
ontvangen en de kosten daarvan vergoed te 
krijgen als hij zou stellen indien dezelfde 
of soortgelijke gezondheidszorg op zijn 
grondgebied zou zijn verleend, mits deze 
niet discriminerend zijn en geen 
belemmering voor het vrije verkeer van 
personen, goederen en diensten vormen.

Or. sv

Motivering

De desbetreffende arresten van het Hof van Justitie stoelen op het vrije verkeer van goederen 
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en diensten. Daarom moeten deze twee beginselen worden toegevoegd.

Amendement 416
Miroslav Mikolášik

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaat van aansluiting kan aan een 
patiënt die in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg wil ontvangen, dezelfde 
voorwaarden, behandelingscriteria en 
wettelijke en administratieve formele eisen 
stellen om de gezondheidszorg te kunnen 
ontvangen en de kosten daarvan vergoed te 
krijgen als hij zou stellen indien dezelfde 
of soortgelijke gezondheidszorg op zijn 
grondgebied zou zijn verleend, mits deze 
niet discriminerend zijn en geen 
belemmering voor het vrije verkeer van 
personen vormen.

De lidstaat van aansluiting kan aan een 
patiënt die in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg wil ontvangen, dezelfde 
voorwaarden, behandelingscriteria en 
wettelijke en administratieve formele eisen 
stellen om de gezondheidszorg te kunnen 
ontvangen en de kosten daarvan vergoed te 
krijgen als hij zou stellen indien dezelfde 
of soortgelijke gezondheidszorg op zijn 
grondgebied zou zijn verleend, mits deze 
niet discriminerend zijn en geen 
belemmering voor het vrije verkeer van 
personen vormen. Deze richtlijn laat de 
nationale wet- en regelgeving inzake 
vruchtbaarheidsbehandeling onverlet.

Or. en

Motivering

De nationale wetgevingen inzake vruchtbaarheidsbehandeling mogen door deze richtlijn niet 
aangetast worden.

Amendement 417
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten zien erop toe dat het 
voor artsen en dienstverleners die als 
contractpartners van hun respectieve 
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nationale gezondheidsstelsel of wettelijke 
socialezekerheidsstelsel werken, verboden 
is patiënten uit een andere lidstaat op 
particuliere basis te behandelen of hun te 
vragen vooraf contant te betalen indien de 
patiënt met zijn Europese 
ziekteverzekeringskaart en E 112-
formulier kan aantonen dat hij verzekerd 
is bij het respectieve wettelijke 
socialezekerheidsstelsel van de respectieve 
lidstaat van aansluiting.

Or. en

Motivering

The Commission proposal on the reimbursement of healthcare costs might discriminate in 
practice against the principle of 'equal access for all' to cross-border healthcare 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 accommodation, 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 
strengthen patients' rights in cross-border healthcare, therefore, the already existing 
framework of the coordination of social protection schemes exclusively should be used.

Amendement 418
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Deze richtlijn verplicht 
zorgaanbieders niet om zorg te verlenen 
aan in een andere lidstaat verzekerden en 
evenmin om voorrang te geven aan in een 
andere lidstaat verzekerden ten nadele 
van een patiënt met vergelijkbare 
medische behoeften die verzekerd is in de 
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lidstaat waar de behandeling plaatsvindt.

Or. en

Motivering

Het kan nodig zijn dat lidstaten een tijdelijke regeling als veiligheidsklep invoeren als de 
vraag uit het buitenland snel toeneemt, om te bereiken dat de zorgaanbieders de 
patiëntenstromen kunnen verwerken. Dit geldt alleen voor geplande gezondheidszorg; zorg 
die nodig blijkt tijdens verblijf in een ander land valt onder Verordening 1408/71 en blijft 
buiten deze verandering.

Amendement 419
John Bowis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten beschikken over een 
mechanisme voor de berekening van de 
door het wettelijk socialezekerheidsstelsel 
aan de verzekerde vergoede kosten van in 
een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg. Dit mechanisme berust 
op objectieve, niet-discriminerende en 
vooraf bekende criteria en de volgens dit 
mechanisme vergoede kosten zijn niet 
lager dan die welke vergoed zouden 
worden indien dezelfde of soortgelijke 
gezondheidszorg op het grondgebied van 
de lidstaat van aansluiting zou zijn 
verleend.

4. Voor de toepassing van dit lid 
beschikken de lidstaten over een 
mechanisme voor de berekening van de 
door het wettelijk socialezekerheidsstelsel 
aan de verzekerde vergoede kosten van in 
een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg. Dit mechanisme berust 
op objectieve, niet-discriminerende en 
vooraf bekende criteria.

Or. en
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Amendement 420
Maria Berger

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten beschikken over een 
mechanisme voor de berekening van de 
door het wettelijk socialezekerheidsstelsel 
aan de verzekerde vergoede kosten van in 
een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg. Dit mechanisme berust 
op objectieve, niet-discriminerende en 
vooraf bekende criteria en de volgens dit 
mechanisme vergoede kosten zijn niet 
lager dan die welke vergoed zouden 
worden indien dezelfde of soortgelijke 
gezondheidszorg op het grondgebied van 
de lidstaat van aansluiting zou zijn 
verleend.

4. De lidstaten beschikken over een 
mechanisme voor de berekening van de 
door het wettelijk socialezekerheidsstelsel 
aan de verzekerde vergoede kosten van in 
een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg. Dit mechanisme berust 
op objectieve, niet-discriminerende en 
vooraf bekende criteria.

Or. de

Amendement 421
Christofer Fjellner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten beschikken over een 
mechanisme voor de berekening van de 
door het wettelijk socialezekerheidsstelsel
aan de verzekerde vergoede kosten van in 
een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg. Dit mechanisme berust 
op objectieve, niet-discriminerende en 
vooraf bekende criteria en de volgens dit 
mechanisme vergoede kosten zijn niet 
lager dan die welke vergoed zouden 
worden indien dezelfde of soortgelijke 
gezondheidszorg op het grondgebied van 
de lidstaat van aansluiting zou zijn

4. De lidstaten beschikken over een 
mechanisme voor de berekening van de 
door het wettelijke publieke stelsel aan de 
verzekerde vergoede kosten van in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg.
Dit mechanisme berust op objectieve, niet-
discriminerende en vooraf bekende criteria 
en de volgens dit mechanisme vergoede 
kosten zijn niet lager dan die welke 
vergoed zouden worden indien dezelfde of 
soortgelijke gezondheidszorg op het 
grondgebied van de lidstaat van aansluiting 
zou zijn verleend.

Adlib Express Watermark



AM\762980NL.doc 93/104 PE4187.256v01-00

NL

verleend.

Or. sv

Motivering

Verschillende lidstaten kennen zorgstelsels die gebaseerd zijn op het verstrekkingenmodel en 
zij vergoeden ziektekosten normaal gesproken dan ook niet via het socialezekerheidsstelsel.
Gezien de uiteenlopende stelsels in de lidstaten moet de tekst daarom neutraler worden 
geformuleerd. Zie het overeenkomstige amendement op lid 1.

Amendement 422
Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De lidstaten beschikken over een 
mechanisme voor de berekening van de 
door het wettelijk socialezekerheidsstelsel 
aan de verzekerde vergoede kosten van in
een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg. Dit mechanisme berust 
op objectieve, niet-discriminerende en 
vooraf bekende criteria en de volgens dit 
mechanisme vergoede kosten zijn niet 
lager dan die welke vergoed zouden 
worden indien dezelfde of soortgelijke 
gezondheidszorg op het grondgebied van 
de lidstaat van aansluiting zou zijn 
verleend.

(4) De lidstaten beschikken over een 
mechanisme voor de berekening van de 
door het wettelijk socialezekerheidsstelsel 
aan de verzekerde vergoede kosten van in 
een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg. Dit mechanisme berust 
op objectieve, niet-discriminerende en 
vooraf bekende criteria en de volgens dit 
mechanisme vergoede kosten komen 
overeen met de kosten welke vergoed 
zouden zijn indien dezelfde of soortgelijke 
gezondheidszorg in de lidstaat van 
aansluiting zou zijn verleend, maar zijn 
niet hoger dan de werkelijke kosten van 
de verleende zorg.

Or. hu

Motivering

Het tweede deel van de tweede zin van lid 4, volgens welke de vergoeding zonder 
uitzonderingen gebaseerd wordt op de kosten in de lidstaat van aansluiting, is in strijd met de 
bepaling van lid 2, die op de jurisprudentie van het Hof berust en volgens welke de 
vergoeding niet hoger mag zijn dan de werkelijk gemaakte kosten.
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Amendement 423
Anne Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten beschikken over een 
mechanisme voor de berekening van de 
door het wettelijk socialezekerheidsstelsel 
aan de verzekerde vergoede kosten van in 
een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg. Dit mechanisme berust 
op objectieve, niet-discriminerende en 
vooraf bekende criteria en de volgens dit 
mechanisme vergoede kosten zijn niet 
lager dan die welke vergoed zouden 
worden indien dezelfde of soortgelijke
gezondheidszorg op het grondgebied van 
de lidstaat van aansluiting zou zijn 
verleend.

4. De lidstaten beschikken over een 
mechanisme voor de berekening van de 
door het wettelijk socialezekerheidsstelsel 
aan de verzekerde vergoede kosten van in 
een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg. Dit mechanisme berust 
op objectieve, niet-discriminerende en 
vooraf bekende criteria en de volgens dit 
mechanisme vergoede kosten zijn niet 
lager dan die welke vergoed zouden 
worden indien dezelfde gezondheidszorg 
op het grondgebied van de lidstaat van 
aansluiting zou zijn verleend, 
overeenkomstig het bepaalde in lid 2.

Or. fr

Motivering

Zelfde als amendement op lid 2, omwille van de consistentie van dit artikel. Het is zaak te 
herhalen dat de vergoeding niet hoger mag zijn dan de werkelijk gemaakte kosten.

Amendement 424
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4a. De lidstaat waar de behandeling 
plaatsvindt beschikt over een mechanisme 
om de werkelijke kostprijs te kunnen 
aanrekenen van de behandeling aan 
patiënten die niet aangesloten zijn bij de 
sociale zekerheid van deze lidstaat.

Or. nl
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Motivering

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 
belastingen). In het arrest Ferlini (C- 411/98) heeft het Hof bevestigd dat een 
gedifferentieerde prijs voor gezondheidszorgdiensten mogelijks gerechtvaardigd kan worden.

Amendement 425
Frieda Brepoels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Patiënten die naar een andere lidstaat 
reizen om daar tijdens hun verblijf 
gezondheidszorg te ontvangen of die in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
willen ontvangen, wordt overeenkomstig 
de nationale omzettingsmaatregelen voor 
de communautaire bepalingen inzake de 
bescherming van persoonsgegevens, in het 
bijzonder de Richtlijnen 95/46/EG en 
2002/58/EG, toegang gegeven tot hun 
medische dossiers.

5. Patiënten die naar een andere lidstaat 
reizen om daar tijdens hun verblijf 
gezondheidszorg te ontvangen of die in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
willen ontvangen, wordt overeenkomstig 
de omzettingsmaatregelen van de lidstaat 
van aansluiting voor de communautaire 
bepalingen inzake de bescherming van 
persoonsgegevens, in het bijzonder de 
Richtlijnen 95/46/EG en 2002/58/EG, 
toegang gegeven tot hun medische 
dossiers.

Or. en

Motivering

Patiënten moeten over hun medisch dossier kunnen beschikken, vooral als er na behandeling 
in het buitenland een vervolgbehandeling in het eigen land nodig is. Het medisch dossier moet 
door de behandelend arts beschikbaar worden gesteld overeenkomstig de regelgeving van de 
lidstaat van aansluiting.
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Amendement 426
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Patiënten die naar een andere lidstaat
reizen om daar tijdens hun verblijf 
gezondheidszorg te ontvangen of die in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
willen ontvangen, wordt overeenkomstig 
de nationale omzettingsmaatregelen voor 
de communautaire bepalingen inzake de 
bescherming van persoonsgegevens, in het 
bijzonder de Richtlijnen 95/46/EG en 
2002/58/EG, toegang gegeven tot hun 
medische dossiers.

5. Patiënten die naar een andere lidstaat 
reizen om daar tijdens hun verblijf 
gezondheidszorg te ontvangen of die in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg 
willen ontvangen, wordt overeenkomstig 
de nationale omzettingsmaatregelen voor 
de communautaire bepalingen inzake de 
bescherming van persoonsgegevens, in het 
bijzonder de Richtlijnen 95/46/EG en 
2002/58/EG, door de lidstaat van 
aansluiting toegang gegeven tot hun 
medische dossiers.

Or. fr

Motivering

Patiënten moeten over hun medisch dossier kunnen beschikken, maar de zorgaanbieder moet 
daarbij de voorwaarden van de lidstaat van aansluiting van de patiënt volgen.

Amendement 427
Françoise Grossetête

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De nodige middelen worden ingezet 
om hoogwaardige medische noodhulp te 
verlenen aan Europese burgers die het 
slachtoffer zijn van ongevallen in een 
andere dan hun eigen lidstaat.

Or. fr
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Motivering

Het is van belang dat de kwaliteitsnormen ook gelden voor de medische noodhulp.

Amendement 428
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Er worden de nodige maatregelen 
genomen om hoogwaardige medische 
noodhulp te kunnen verlenen aan EU-
burgers die het slachtoffer worden van 
ongevallen of andere medische 
noodsituaties in een andere lidstaat.

Or. de

Motivering

De samenwerking moet niet beperkt blijven tot ongevallen, maar moet ook gelden voor 
andere medische noodsituaties.

Amendement 429
Kathy Sinnott

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Er worden bijzondere maatregelen 
genomen om hoogwaardige medische 
noodhulp te kunnen verlenen aan EU-
burgers die het slachtoffer zijn van 
ongevallen of grootschalige noodsituaties 
in een andere lidstaat.

Or. en
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Motivering

Het ligt voor de hand dat na een ongeval (of ramp) medische hulp moet worden verleend met 
een minimum aan administratieve rompslomp voor voorafgaande goedkeuring.

Gezien de behoefte aan een snelle respons als zich in grensgebieden een noodsituatie 
voordoet, is brede samenwerking tussen de lidstaten en hun regionale hulpdiensten vereist.  
Paramedisch personeel speelt in dit soort situaties een belangrijke rol.

Amendement 430
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Onverminderd het bepaalde in de 
artikelen 8 en 9 stelt de lidstaat van 
aansluiting de vergoeding van de kosten 
van de in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg niet afhankelijk van 
voorafgaande toestemming.

Or. es

Motivering

Er wordt naar gestreefd om te voldoen aan de jurisprudentie die vereist dat er geen 
beperkingen aan het vrije verkeer van burgers wordt opgelegd door toepassing van het 
algemene beginsel dat voorafgaande toestemming niet nodig is, en aan het voorbehoud met 
betrekking tot de in artikel 8 bedoelde intramurale zorg.

Amendement 431
Frieda Brepoels

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaat van behandeling is niet 
verplicht om patiënten uit een andere 
lidstaat te aanvaarden of voorrang te 
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geven ten koste van patiënten met 
soortgelijke zorgbehoeften die verzekerd 
zijn in de lidstaat van behandeling en die 
hierdoor mogelijks op een wachtlijst 
zouden terechtkomen.

Or. nl

Motivering

België kent momenteel al een relatief grote instroom van patiënten. Een belangrijke zorg is 
dan ook dat in België verzekerde patiënten op een wachtlijst zouden komen door de toename 
van grensoverschrijdende gezondheidszorg. Dit probleem wordt vermeld in overweging 12, 
maar heeft geen pendant in de eigenlijke artikels van het voorstel, terwijl wel maatregelen 
worden voorzien voor een te grote uitstroom van patiënten. Dit amendement wil een oplossing 
bieden voor de mogelijke problemen ten gevolge van een verhoogde instroom van patiënten.

Amendement 432
Claude Turmes, Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De bepalingen van dit hoofdstuk 
laten de sluiting van grensoverschrijdende 
contractuele regelingen voor geplande 
gezondheidszorg onverlet.

Or. en

Motivering

Het is van belang dat wordt verduidelijkt dat deze bepalingen de sluiting van 
grensoverschrijdende contractuele regelingen voor geplande gezondheidszorg onverlet laten.
In dat geval beslissen de contractsluitende partijen hetzij de regels van de coördinatie van de 
sociale zekerheid te volgen, hetzij specifieke, onderling afgesproken regels en tarieven toe te 
passen.
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Amendement 433
Richard Seeber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaat waar de behandeling 
plaatsvindt krijgt alle feitelijke kosten (de 
volledige kosten) van de behandeling 
vergoed.

Or. en

Motivering

Toevoeging omwille van de financiële stabiliteit en dienstverlening van het zorgstelsel van de 
lidstaat waar de behandeling plaatsvindt, door te garanderen dat alle kosten vergoed zullen 
worden. Indien de vergoeding geringer is dan de feitelijke kosten van de behandeling, kan de 
patiënt een gedeelte van de kosten voor zijn rekening nemen.

Amendement 434
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 Schrappen

Extramurale zorg

De lidstaat van aansluiting stelt de 
vergoeding van de kosten van in een 
andere lidstaat verleende extramurale 
zorg niet afhankelijk van voorafgaande 
toestemming als de kosten van die zorg 
door zijn socialezekerheidsstelsel vergoed 
zouden worden indien de zorg op zijn 
grondgebied zou zijn verleend.

Or. es
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Motivering

Sluit aan op het amendement tot invoeging van artikel 6, lid 5bis (nieuw).

Amendement 435
Iles Braghetto

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 Schrappen

Extramurale zorg

De lidstaat van aansluiting stelt de 
vergoeding van de kosten van in een 
andere lidstaat verleende extramurale 
zorg niet afhankelijk van voorafgaande 
toestemming als de kosten van die zorg 
door zijn socialezekerheidsstelsel vergoed 
zouden worden indien de zorg op zijn 
grondgebied zou zijn verleend.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt erkend dat systemen van voorafgaande toestemming nuttig zijn
voor de patiënt omdat zij hem duidelijkheid verschaffen over kwesties zoals de 
kostenvergoeding waarop zij recht hebben, de kosten die zij zelf zullen moeten dragen, de 
regelingen voor de nodige nazorg en wat er gebeurt als er iets misgaat. Deze overwegingen 
gelden zowel voor intramurale als voor extramurale zorg, evenals kwesties in verband met de 
noodzaak voor de beheerders van zorgstelsels om de dienstverlening te plannen en de 
financiële middelen te beheren.
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Amendement 436
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaat van aansluiting stelt de 
vergoeding van de kosten van in een 
andere lidstaat verleende extramurale zorg 
niet afhankelijk van voorafgaande 
toestemming als de kosten van die zorg 
door zijn socialezekerheidsstelsel vergoed 
zouden worden indien de zorg op zijn 
grondgebied zou zijn verleend.

De lidstaat van aansluiting stelt de 
vergoeding van de kosten van in een 
andere lidstaat verleende extramurale zorg
of de aankoop van een in een andere 
lidstaat aangekocht goed dat kadert in de 
gezondheidszorg niet afhankelijk van 
voorafgaande toestemming als de kosten 
van die zorg of dat goed door zijn 
socialezekerheidsstelsel vergoed zouden 
worden indien de zorg op zijn grondgebied 
zou zijn verleend of het goed op zijn 
grondgebied zou zijn aangekocht.

Or. nl

Motivering

Het aankopen van goederen die kaderen in de gezondheidszorg (zoals bv. medische 
hulpmiddelen) was het voorwerp van het arrest Decker (in casu een bril) en moet dus ook 
opgenomen worden in een richtlijn die de codificatie van de arresten Kohll en Decker beoogt.

Amendement 437
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaat van aansluiting stelt de
vergoeding van de kosten van in een 
andere lidstaat verleende extramurale zorg 
niet afhankelijk van voorafgaande 
toestemming als de kosten van die zorg 
door zijn socialezekerheidsstelsel vergoed 
zouden worden indien de zorg op zijn 
grondgebied zou zijn verleend.

De lidstaat van aansluiting stelt de 
vergoeding van de kosten van in een 
andere lidstaat verleende extramurale zorg 
niet afhankelijk van voorafgaande 
toestemming.
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Een patiënt die in een andere lidstaat van 
extramurale zorg gebruik maakt, 
verwittigt de socialezekerheidsinstantie in 
zijn lidstaat van aansluiting hiervan 
voordat hij afreist om zich te laten 
behandelen. Hij verklaart daarbij tevens 
dat hij overeenkomstig artikel 10 de 
nodige informatie over de 
gezondheidszorg heeft ontvangen.
Indien een melding omtrent extramurale 
behandeling in een andere lidstaat niet 
van deze verklaring vergezeld gaat, 
vergewist de socialezekerheidsinstantie in 
de lidstaat van aansluiting zich er bij de 
verzekerde van dat deze voor zijn vertrek 
stappen heeft ondernomen om alle voor 
de extramurale behandeling in een andere 
lidstaat vereiste informatie te verkrijgen.

Or. fr

Motivering

Zie amendement op overweging 29.

Amendement 438
Gyula Hegyi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaat van aansluiting stelt de 
vergoeding van de kosten van in een 
andere lidstaat verleende extramurale zorg 
niet afhankelijk van voorafgaande 
toestemming als de kosten van die zorg 
door zijn socialezekerheidsstelsel vergoed 
zouden worden indien de zorg op zijn 
grondgebied zou zijn verleend.

De lidstaat van aansluiting stelt de 
vergoeding van de kosten van in een 
andere lidstaat verleende extramurale zorg 
niet afhankelijk van voorafgaande 
toestemming als de kosten van die zorg 
door zijn socialezekerheidsstelsel vergoed 
zouden worden indien de zorg op zijn 
grondgebied zou zijn verleend. Indien de 
nationale wetgeving van de lidstaat van 
aansluiting voor de vergoeding van de 
kosten van gezondheidszorg verlangt dat 
de verzekerde patiënt de zorg bij een met 
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openbare middelen gefinancierde 
zorgaanbieder betrekt, is de lidstaat van 
aansluiting slechts dan verplicht de kosten 
van de in de lidstaat van behandeling 
verleende zorg te vergoeden als de patiënt 
van de zorg gebruik heeft gemaakt op 
dezelfde voorwaarden als verzekerden in 
de lidstaat van behandeling.

Or. hu

Motivering

Indien de zorgverzekeraar in de lidstaat van aansluiting verplicht is de kosten van zorg te 
vergoeden die in de lidstaat van behandeling niet met openbare middelen wordt gefinancierd, 
maar wordt betrokken bij een zorgaanbieder buiten het zorgverzekeringsstelsel, dan kan de 
patiënt in de lidstaat van aansluiting geen vergoeding krijgen voor de zorg die verleend is 
door een niet met openbare middelen gefinancierde zorgaanbieder, maar als hij de zorg in 
een andere lidstaat betrekt, dan is de lidstaat van aansluiting wel verplicht de kosten te 
vergoeden.

Amendement 439
Kathy Sinnott

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Extramurale zorg omvat ook alternatieve 
behandelingen voor zover die in de 
lidstaat van aansluiting erkend zijn.

Or. en

Motivering

Wanneer de lidstaat van aansluiting vergoeding van de kosten van alternatieve geneeswijzen 
zoals kruidentherapie, homeopathie, osteopathie, chiropractie e.d. toestaat, moet deze 
richtlijn vergoeding ook mogelijk maken als de patiënt door een erkende praktizijn in een 
andere lidstaat wordt behandeld.
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