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Amendement 42
Claude Turmes, Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
–

Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie.

Or. en

Motivering

Deze richtlijn schept meer onzekerheid dan duidelijkheid omdat zij een extra stelsel instelt 
naast het reeds bij de verordeningen (EEG) nr. 1408/71 en (EG) nr. 883/2004 ingestelde 
stelsel. Er is geen aandacht voor de kwaliteit van de gezondheidszorg vanuit het oogpunt van 
de patiënt en gezondheidszorg wordt alleen beschouwd vanuit het oogpunt van het vrij 
verrichten van diensten. Bovendien komen de verantwoordelijkheden van de lidstaten op het 
gebied van gezondheidszorg uit hoofde van artikel 152 van het Verdrag erdoor onder druk te 
staan.

Amendement 43
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een richtlijn
–

Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie.

Or. en

Motivering

There is neither a necessity for nor a competence of the European Union to regulate on health 
care matters by a separate Directive based on an internal market approach ( Article 95 EC 
Treaty). Health care is not a matter of the internal market and Member States competences in 
this field as laid down in Article 152 EC Treaty must be respected. In order to strengthen 
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patients’ rights in cross-border mobility of the patient, the already existing framework of the 
coordination of social security systems - regulation 1408/71 and its successor, regulation 
883/2004/EC - exclusively should be used and complemented.

Amendement 44
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn
–

Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie.

Or. pl

Motivering

Het voorstel voor een richtlijn moet worden verworpen omdat het onvoldoende doordacht is 
en administratieve kosten op EU-niveau met zich zal brengen. De goedkeuring van de 
richtlijn op EU-niveau zal resulteren in de oprichting van een nieuw comitologiecomité 
(comité voor veilige, hoogwaardige en efficiënte grensoverschrijdende gezondheidszorg) en 
dus tot nieuwe banen.

Amendement 45
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET 
EUROPEES PARLEMENT EN DE 
RAAD betreffende de toepassing van de 
rechten van patiënten bij 
grensoverschrijdende gezondheidszorg

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET 
EUROPEES PARLEMENT EN DE 
RAAD betreffende de toepassing van de 
rechten van patiënten op de toegang tot 
veilige, hoogwaardige en efficiënte
gezondheidszorg onder billijke 
voorwaarden 

Or. es
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Motivering

Se propone que la propuesta de Directiva no se centre en abordar la movilidad de los 
pacientes, sino en los 3 ejes fundamentales en los que la Comisión Europea dice 
estructurarla: principios comunes a todos los sistemas sanitarios de la UE, cooperación 
europea en el ámbito de la salud y marco específico para la asistencia sanitaria 
transfronteriza.
Mientras que este último aspecto afecta sólo a una minoría de pacientes, la mejora de la 
calidad y seguridad de la asistencia, así como la cooperación entre EEMM son cuestiones 
que redundarán en beneficio de la generalidad de los ciudadanos y se considera que deberían 
constituir el núcleo principal de la propuesta.

Amendement 46
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een richtlijn
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

VOORSTEL VOOR EEN RICHTLIJN 
VAN HET EUROPEES PARLEMENT 
EN DE RAAD betreffende de toepassing 
van de rechten van patiënten bij
grensoverschrijdende gezondheidszorg

VOORSTEL VOOR EEN RICHTLIJN 
VAN HET EUROPEES PARLEMENT 
EN DE RAAD betreffende 
grensoverschrijdende patiëntenmobiliteit 
en patiëntenrechten

Or. nl

Motivering

Healthcare was excluded from the scope of Directive 2006/123/EC on services in the internal 
market for good reasons - it is not an issue for internal market regulation. There is no need 
for reintroducing the same issues ( reimbursement of healthcare provided in another Member 
State, definition of hospital care etc.) contained in the draft Directive on services in the 
internal market via the current separate proposal for a directive on cross-border healt care.
The application of the respective case law of the Court of Justice is the sole responsibility of 
the Member States. There is also no need for further action on this.
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Amendement 47
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op
artikel 95,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op
artikel 152,

Or. es

Motivering

Artikel 95 vormt geen rechtsgrondslag voor de vaststelling van deze richtlijn omdat deze geen 
betrekking heeft op de instelling of de werking van de interne markt. Artikel 152 zou een 
betere rechtsgrondslag zijn, maar bepaalt wel uitdrukkelijk dat bij het optreden van de 
Gemeenschap op het gebied van de volksgezondheid de verantwoordelijkheden van de 
lidstaten voor de organisatie en verstrekking van gezondheidsdiensten en geneeskundige 
verzorging volledig worden geëerbiedigd.

Amendement 48
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Voorstel voor een richtlijn
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op
artikel 95,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op
de artikelen 16 en 152,

Or. en
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Amendement 49
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een richtlijn
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op
artikel 95,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op
de artikelen 42, 152 en 308,

Or. en

Motivering

There is neither a necessity for nor a competency of the European Union to regulate on health 
care matters by a separate Directive based on an internal market approach ( Article 95 EC 
Treaty). Health care is not a matter of the internal market and Member States competencies 
in this field as laid down in Article 152 EC Treaty must be respected. In order to strengthen 
patients’ rights in cross-border mobility of the patient, the already existing framework of the 
coordination of social security systems - regulation 1408/71 and its successor, regulation 
883/2004/EC - exclusively should be used and complemented.

Amendement 50
Anne Ferreira, Harlem Desir

Voorstel voor een richtlijn
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op
artikel 95,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op
de artikelen 95, 137 en 152,

Or. fr

Motivering

La base juridique de cette directive ne peut pas seulement être l’article 95, elle doit aussi 
porter sur les articles 152 et 137, car elle doit garantir un niveau élevé de santé des citoyens 
et cette directive ayant pour objet le remboursement des soins de santé des patients allant se 
faire soigner dans un autre Etat membre que leur Etat d’affiliation, elle concerne les systèmes 
de protection sociale. Ce dernier point relève de la compétence des Etats membres, l’action 
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de la Communauté complétant les politiques nationales et portant sur l’amélioration de la 
santé publique et la prévention des maladies. L’action complémentaire de la Communauté 
vise aussi à encourager la coopération et la coordination en matière de santé entre les Etats 
membres.

Amendement 51
Claude Turmes, Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 95,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op 
artikel 95 en artikel 152,

Or. en

Motivering

Overeenkomstig artikel 152 kan de Gemeenschap maatregelen vaststellen om een hoog 
niveau van bescherming van de menselijke gezondheid te verzekeren (in plaats van daar 
louter toe bij te dragen). Het is belangrijk te benadrukken dat een richtlijn betreffende 
gezondheid niet louter op de internemarktregels mag worden gebaseerd, maar ook een hoog 
niveau van bescherming van de menselijke gezondheid moet beogen. 

Amendement 52
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Voorstel voor een richtlijn
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op
artikel 95,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap, en met name op
de artikelen 95 en 152,

Or. en
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Motivering

Doel van deze richtlijn is niet alleen het vrije verkeer van personen, maar vooral een ook een 
hoog niveau van volksgezondheid in de Europese Unie.

Amendement 53
Anne Ferreira, Harlem Desir

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Overeenkomstig artikel 137, en met 
name de leden 1, 2 en 4, moet in het 
voorstel van de Commissie rekening 
worden gehouden met de bevoegdheid van 
de lidstaten, aangezien de 
socialezekerheidsrechten van de burgers 
voortvloeien uit hun status van 
werknemers.

Or. fr

Amendement 54
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Ongeacht deze richtlijn blijven de 
lidstaten zelf verantwoordelijk voor het 
verlenen van veilige, hoogwaardige, 
efficiënte en kwantitatief voldoende 
gezondheidszorg aan de burgers op hun 
grondgebied. Lidstaten mogen in geen 
geval de gezondheidszorg afbouwen 
omdat deze in andere lidstaten ook wordt 
aangeboden. Deze richtlijn mag er tevens 
niet toe leiden dat patiënten op welke 
wijze dan ook zouden worden 
aangespoord om voor gezondheidszorg 
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naar een andere lidstaat te gaan.

Or. nl

Motivering

Gezondheidszorg is en blijft de verantwoordelijkheid van iedere lidstaat en kan of mag niet 
afgewenteld worden op een andere lidstaat. Deze richtlijn mag er niet toe leiden dat lidstaten 
deze verantwoordelijkheid op de Europese Unie afschuiven of dat 
verzekeringsmaatschappijen zorg inkopen in het buitenland in verband met economische 
belangen.

Amendement 55
Åsa Westlund

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Omdat aan de voorwaarden voor de 
toepassing van artikel 95 van het Verdrag 
als rechtsgrondslag wordt voldaan, moet 
de Gemeenschapswetgever die 
rechtsgrondslag zelfs gebruiken wanneer 
de bescherming van de volksgezondheid 
een doorslaggevende factor is voor de 
gemaakte keuzen; artikel 95, lid 3, van het 
Verdrag verlangt in dit verband expliciet 
dat bij harmonisering wordt uitgegaan 
van een hoog niveau van bescherming 
van de volksgezondheid, daarbij in het 
bijzonder rekening houdend met alle 
nieuwe ontwikkelingen die op 
wetenschappelijke gegevens zijn 
gebaseerd.

Schrappen

Or. sv

Motivering

Gezondheidszorg is geen dienst of koopwaar als een ander; daarom moet deze richtlijn niet 
artikel 95, maar artikel 152 van het Verdrag als rechtsgrondslag hebben.
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Amendement 56
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Omdat aan de voorwaarden voor de
toepassing van artikel 95 van het Verdrag 
als rechtsgrondslag wordt voldaan, moet 
de Gemeenschapswetgever die 
rechtsgrondslag zelfs gebruiken wanneer 
de bescherming van de volksgezondheid 
een doorslaggevende factor is voor de 
gemaakte keuzen; artikel 95, lid 3, van het 
Verdrag verlangt in dit verband expliciet 
dat bij harmonisering wordt uitgegaan 
van een hoog niveau van bescherming 
van de volksgezondheid, daarbij in het 
bijzonder rekening houdend met alle 
nieuwe ontwikkelingen die op 
wetenschappelijke gegevens zijn 
gebaseerd.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze overweging is overbodig door het amendement dat een dubbele rechtsgrondslag invoert.

Amendement 57
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Omdat aan de voorwaarden voor de 
toepassing van artikel 95 van het Verdrag 
als rechtsgrondslag wordt voldaan, moet de 
Gemeenschapswetgever die
rechtsgrondslag zelfs gebruiken wanneer 
de bescherming van de volksgezondheid 
een doorslaggevende factor is voor de 

(2) Omdat niet aan de voorwaarden voor 
de toepassing van artikel 95 van het 
Verdrag als rechtsgrondslag wordt voldaan, 
moet de Gemeenschapswetgever dezelfde
rechtsgrondslag gebruiken als in 
Verordening (EG) nr. 883/2004 
betreffende de coördinatie van de
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gemaakte keuzen; artikel 95, lid 3, van het 
Verdrag verlangt in dit verband expliciet 
dat bij harmonisering wordt uitgegaan van 
een hoog niveau van bescherming van de 
volksgezondheid, daarbij in het bijzonder 
rekening houdend met alle nieuwe 
ontwikkelingen die op wetenschappelijke 
gegevens zijn gebaseerd.

socialezekerheidsstelsels, en ook rekening 
houden met artikel 152 van het Verdrag. 
Er moet worden uitgegaan van een hoog 
niveau van bescherming van de 
volksgezondheid, daarbij in het bijzonder 
rekening houdend met alle nieuwe 
ontwikkelingen die op wetenschappelijke 
gegevens zijn gebaseerd.

Or. en

Motivering

There is neither a necessity for nor a competency of the European Union to regulate on health 
care matters by a separate Directive based on an internal market approach (Article 95 EC 
Treaty). Health care is not a matter of the internal market and Member States competencies 
in this field as laid down in Article 152 EC Treaty must be respected. In order to strengthen 
patients’ rights in cross-border mobility of the patient, the already existing framework of the 
coordination of social security systems - regulation 1408/71 and its successor, regulation 
883/2004/EC - exclusively should be used and complemented.

Amendement 58
Anne Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Omdat aan de voorwaarden voor de 
toepassing van artikel 95 van het Verdrag 
als rechtsgrondslag wordt voldaan, moet de 
Gemeenschapswetgever die 
rechtsgrondslag zelfs gebruiken wanneer 
de bescherming van de volksgezondheid 
een doorslaggevende factor is voor de 
gemaakte keuzen; artikel 95, lid 3, van het 
Verdrag verlangt in dit verband expliciet 
dat bij harmonisering wordt uitgegaan van 
een hoog niveau van bescherming van de 
volksgezondheid, daarbij in het bijzonder 
rekening houdend met alle nieuwe 
ontwikkelingen die op wetenschappelijke 
gegevens zijn gebaseerd.

(2) Omdat aan de voorwaarden voor de 
toepassing van artikel 95 van het Verdrag 
als rechtsgrondslag wordt voldaan, moet de 
Gemeenschapswetgever die 
rechtsgrondslag zelfs gebruiken wanneer 
de bescherming van de volksgezondheid 
een doorslaggevende factor is voor de 
gemaakte keuzen; artikel 95, lid 3, van het 
Verdrag verlangt in dit verband expliciet 
dat bij harmonisering wordt uitgegaan van 
een hoog niveau van bescherming van de 
volksgezondheid.
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Or. fr

Motivering

De laatste zin hoort hier niet thuis, aangezien deze richtlijn gaat over de voorwaarden voor 
de toegang tot, en de betaling of vergoeding van gezondheidszorg die patiënten in een andere 
lidstaat dan hun lidstaat van aansluiting ontvangen.

Amendement 59
Anne Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Deze richtlijn eerbiedigt de 
grondrechten en gaat met name uit van de 
algemene rechtsbeginselen die zijn 
vastgelegd in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie. Het 
recht op toegang tot gezondheidszorg en 
het recht op medische verzorging onder de 
door de nationale wetgevingen en 
praktijken gestelde voorwaarden, zijn 
krachtens artikel 35 van het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie 
erkend. De tenuitvoerlegging en toepassing 
van deze richtlijn moeten in het bijzonder 
geschieden met inachtneming van het recht 
op eerbiediging van het privéleven en het 
familie- en gezinsleven, het recht op 
bescherming van persoonsgegevens, de
gelijkheid voor de wet, het beginsel van 
non-discriminatie en het recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte en op 
een onpartijdig gerecht overeenkomstig de 
algemene rechtsbeginselen die zijn 
neergelegd in de artikelen 7, 8, 20, 21 en 
47 van het Handvest.

(3) Deze richtlijn eerbiedigt de 
grondrechten en gaat met name uit van de 
algemene rechtsbeginselen die zijn 
vastgelegd in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie. Het 
recht op toegang tot gezondheidszorg en 
het recht op medische verzorging onder de 
door de nationale wetgevingen en 
praktijken gestelde voorwaarden, zijn 
krachtens artikel 34, leden 1 en 2, en 
artikel 35 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie 
erkend. De tenuitvoerlegging en toepassing 
van deze richtlijn moeten in het bijzonder 
geschieden met inachtneming van het recht 
op eerbiediging van het privéleven en het 
familie- en gezinsleven, het recht op 
bescherming van persoonsgegevens, de 
gelijkheid voor de wet, het beginsel van 
non-discriminatie en het recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte en op 
een onpartijdig gerecht overeenkomstig de 
algemene rechtsbeginselen die zijn 
neergelegd in de artikelen 7, 8, 20, 21 en 
47 van het Handvest.

Or. fr
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Motivering

Artikel 35 van het Handvest van de grondrechten van de Unie herinnert aan de doelstelling 
om bij de vaststelling en uitvoering van het beleid van de Unie een hoog niveau van 
bescherming van de menselijke gezondheid te waarborgen, en aan het recht op toegang tot 
medische verzorging onder de door de nationale wetgevingen en praktijken gestelde 
voorwaarden. Artikel 34 erkent en eerbiedigt het recht op toegang tot 
socialezekerheidsvoorzieningen en sociale diensten die bescherming bieden in verscheidene 
gevallen, waaronder ziekte, overeenkomstig het Gemeenschapsrecht en de nationale 
wetgevingen. 

Amendement 60
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Deze richtlijn eerbiedigt de 
grondrechten en gaat met name uit van de 
algemene rechtsbeginselen die zijn 
vastgelegd in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie. Het 
recht op toegang tot gezondheidszorg en 
het recht op medische verzorging onder de 
door de nationale wetgevingen en 
praktijken gestelde voorwaarden, zijn 
krachtens artikel 35 van het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie 
erkend. De tenuitvoerlegging en toepassing 
van deze richtlijn moeten in het bijzonder 
geschieden met inachtneming van het recht 
op eerbiediging van het privéleven en het 
familie- en gezinsleven, het recht op 
bescherming van persoonsgegevens, de 
gelijkheid voor de wet, het beginsel van 
non-discriminatie en het recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte en op 
een onpartijdig gerecht overeenkomstig de 
algemene rechtsbeginselen die zijn 
neergelegd in de artikelen 7, 8, 20, 21 en 
47 van het Handvest.

(3) Deze richtlijn eerbiedigt de 
grondrechten en gaat met name uit van de 
algemene rechtsbeginselen die zijn 
vastgelegd in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie. Het 
recht op toegang tot gezondheidszorg en 
het recht op medische verzorging onder de 
door de nationale wetgevingen en 
praktijken gestelde voorwaarden, zijn 
krachtens artikel 35 van het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie 
erkend. De tenuitvoerlegging en toepassing 
van deze richtlijn moeten in het bijzonder 
geschieden met inachtneming van het recht 
op eerbiediging van het privéleven en het 
familie- en gezinsleven, het recht op 
bescherming van persoonsgegevens, de 
gelijkheid voor de wet, het beginsel van 
non-discriminatie, de fundamentele 
ethische keuzes van de lidstaten en het 
recht op een doeltreffende voorziening in 
rechte en op een onpartijdig gerecht 
overeenkomstig de algemene 
rechtsbeginselen die zijn neergelegd in de 
artikelen 7, 8, 20, 21 en 47 van het 
Handvest.
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Or. en

Motivering

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

Amendement 61
Anne Ferreira, Harlem Desir, Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De gezondheidsstelsels van de
Gemeenschap vormen een belangrijk 
onderdeel van het hoge niveau van sociale 
bescherming in Europa en dragen bij tot 
sociale samenhang en sociale 
rechtvaardigheid, alsook tot duurzame 
ontwikkeling. Bovendien maken zij deel 
uit van het bredere kader van diensten van 
algemeen belang.

(4) Gezondheid en de gezondheidsstelsels 
van de lidstaten vallen onder het 
algemeen belang. De gezondheidsstelsels 
van de lidstaten vormen een belangrijk 
onderdeel van het hoge niveau van sociale 
bescherming in Europa en dragen bij tot 
sociale samenhang en sociale 
rechtvaardigheid, alsook tot duurzame 
ontwikkeling. Hoewel aan hun specifieke 
kenmerken dient te worden herinnerd,
maken zij tegelijk deel uit van het bredere 
kader van diensten van algemeen belang.

Or. fr

Motivering

Zoals de Commissie onderstreept, spelen de gezondheidsstelsels inderdaad een belangrijke 
rol. Er moet echter eveneens aan worden herinnerd dat zij van algemeen belang zijn en 
specifieke kenmerken hebben door de opdrachten waarmee zij belast zijn.
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Amendement 62
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Hoewel het Hof van Justitie de
bijzondere aard van gezondheidsdiensten 
heeft erkend, heeft zij ook bij herhaling 
bevestigd dat alle gezondheidsdiensten 
onder het toepassingsgebied van het 
Verdrag vallen.

(5) Hoewel het Hof van Justitie de 
bijzondere aard van gezondheidsdiensten 
heeft erkend, heeft het ook bij herhaling 
bevestigd dat alle grensoverschrijdende 
verstrekkingen van gezondheidsdiensten 
onder het toepassingsgebied van het 
Verdrag vallen.

Or. nl

Motivering

Het Europees Hof van Justitie heeft de toepasselijkheid van het Verdrag slechts bevestigd 
voor wat het grensoverschrijdend verkeer van gezondheidsdiensten betreft. Zo heeft het Hof in 
de zaak Watts C-372/04 gesteld dat het irrelevant is dat het Britse National Health System een 
volledig publiek orgaan is, dat wordt gefinancierd door de staat en kosteloos de levering van 
gezondheidszorg biedt. Relevant is de hoofdtransactie tussen mevrouw Watts en het Franse 
ziekenhuis waarbij mevrouw Watts betaalde voor de zorgen en dus ontvanger van diensten 
was in de zin van het Verdrag.

Amendement 63
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Hoewel het Hof van Justitie de 
bijzondere aard van gezondheidsdiensten 
heeft erkend, heeft zij ook bij herhaling 
bevestigd dat alle gezondheidsdiensten 
onder het toepassingsgebied van het 
Verdrag vallen.

(5) Hoewel het Hof van Justitie de 
bijzondere aard van gezondheidsdiensten 
heeft erkend, heeft het ook bij herhaling 
bevestigd dat alle gezondheidsdiensten 
onder het toepassingsgebied van het 
Verdrag vallen. Met name moeten alle 
Europese burgers die een Europese 
ziekteverzekeringskaart hebben, op grond 
van het solidariteits- en 
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wederkerigheidsbeginsel spoedeisende 
zorg krijgen ongeacht in welke lidstaat de 
patiënt zich bevindt en ongeacht de 
financiële implicaties die de behandeling 
kan inhouden voor het ziekenhuis dat de 
dienst verstrekt of voor het land dat of de 
plaatselijke autoriteit die voor dat 
ziekenhuis verantwoordelijk is. 
Overeenkomstig het 
wederkerigheidsbeginsel moeten de 
diensten worden betaald door de lidstaat 
waar de spoedeisende behandeling is 
verstrekt en moeten de kosten vervolgens 
volledig worden vergoed door de lidstaat 
van aansluiting.

Or. it

Motivering

Ook in deze richtlijn moet rekening worden gehouden met de voordelen van de Europese 
ziekteverzekeringskaart en moet opnieuw worden bevestigd dat patiënten recht hebben op 
spoedeisende zorg, ongeacht waar zij zich bevinden en zonder dat de financiële middelen van 
de patiënt zelf of van zijn lidstaat van aansluiting een hinderpaal vormen.

Amendement 64
Adamos Adamou

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Hoewel het Hof van Justitie de 
bijzondere aard van gezondheidsdiensten 
heeft erkend, heeft zij ook bij herhaling 
bevestigd dat alle gezondheidsdiensten 
onder het toepassingsgebied van het 
Verdrag vallen. 

(5) Hoewel het Hof van Justitie de 
bijzondere aard van gezondheidsdiensten 
heeft erkend, heeft het ook bij herhaling 
bevestigd dat alle gezondheidsdiensten 
onder het toepassingsgebied van het 
Verdrag vallen. Overeenkomstig artikel 
152 van het Verdrag heeft de 
Gemeenschap slechts aanvullende 
bevoegdheden op het gebied van de 
volksgezondheid en is deze de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten, die 
onderling overeenkomsten kunnen 
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sluiten, onder meer over 
grensoverschrijdende gezondheidszorg 
voor patiënten. 

Or. el

Motivering

Overeenkomstig artikel 152 van het EG-Verdrag zijn alleen de lidstaten bevoegd voor de 
organisatie en financiering van hun gezondheidsstelsels en voor het vaststellen van de 
definitie van intramurale zorg.

Amendement 65
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Deze richtlijn eerbiedigt de vrijheid 
van elke lidstaat om te beslissen welke 
soort gezondheidszorg hij passend acht en 
laat deze vrijheid onverlet. Geen van de 
bepalingen van deze richtlijn mag op 
dergelijke wijze worden uitgelegd dat de 
fundamentele ethische keuzes van de 
lidstaten, met name wat de bescherming 
van het recht op leven van elke mens 
betreft, worden ondermijnd.

Or. en

Motivering

Concerns have been raised that ethically controversial medical “services” like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different, for example 
obligation to do counselling before testing is necessary in one Member State and not in the 
other.
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Amendement 66
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Over bepaalde vraagstukken in 
verband met grensoverschrijdende 
gezondheidszorg, zoals de vergoeding van 
de kosten van gezondheidszorg die wordt 
verstrekt in een andere lidstaat dan die 
waar de ontvanger van de zorg 
woonachtig is, heeft het Hof van Justitie 
zich al uitgesproken. Omdat de 
gezondheidszorg van het 
toepassingsgebied van 
Richtlijn 2006/123/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 
12 december 2006 betreffende diensten op 
de interne markt is uitgesloten, is het 
belangrijk deze vraagstukken in een 
specifiek communautair rechtsinstrument 
te behandelen met het oog op een 
algemenere en doeltreffendere toepassing 
van de door het Hof van Justitie in 
afzonderlijke zaken ontwikkelde 
beginselen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Gezondheidszorg is terecht van het toepassingsgebied van Richtlijn 2006/123/EG uitgesloten 
– het is geen kwestie van regulering van de interne markt. Het is onnodig kwesties 
(vergoeding van gezondheidszorg in een andere lidstaat is verstrekt, definitie van intramurale 
zorg enz.) die reeds in de ontwerprichtlijn betreffende diensten op de interne markt zijn 
opgenomen, ook nog eens op te nemen in dit afzonderlijke voorstel voor een richtlijn 
betreffende grensoverschrijdende gezondheidszorg. Voor de toepassing van de desbetreffende 
rechtspraak van het Hof van Justitie zijn alleen de lidstaten bevoegd. Op dat punt zijn 
evenmin maatregelen nodig.
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Amendement 67
Claude Turmes, Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Deze richtlijn is bedoeld om een 
algemeen kader voor de verlening van
veilige, hoogwaardige en efficiënte 
grensoverschrijdende gezondheidszorg in
de Gemeenschap tot stand te brengen en 
patiëntenmobiliteit en de vrijheid om 
gezondheidszorg te verlenen, alsmede een 
hoog niveau van bescherming van de 
gezondheid, te waarborgen, met volledige 
eerbiediging van de verantwoordelijkheden 
van de lidstaten voor de vaststelling van de 
socialezekerheidsvoorzieningen in verband 
met gezondheid en voor de organisatie en 
verstrekking van gezondheidszorg en 
geneeskundige verzorging, alsmede 
socialezekerheidsvoorzieningen, in het 
bijzonder in verband met ziekte.

(8) Deze richtlijn beoogt voorschriften vast 
te stellen voor de vergoeding van de
kosten van in een andere lidstaat 
ontvangen gezondheidszorg voor 
patiënten die besluiten zich naar een 
andere lidstaat te begeven om daar 
gezondheidszorg te ontvangen, en 
samenwerking tussen de lidstaten 
mogelijk te maken op het gebied van de 
evaluatie van gezondheidstechnologie, 
referentiecentra en e-gezondheid, met 
volledige eerbiediging van de nationale 
bevoegdheid voor de organisatie en 
verstrekking van gezondheidszorg, 
overeenkomstig de beginselen van 
universele toegang, solidariteit, 
betaalbaarheid, gelijke toegankelijkheid 
op het hele grondgebied en democratische 
controle. Zij eerbiedigt ten volle de
verantwoordelijkheden van de lidstaten
inzake gezondheidszorg overeenkomstig 
het Verdrag, waaronder de 
verantwoordelijkheid voor de vaststelling 
van de socialezekerheidsvoorzieningen in 
verband met gezondheid en voor de 
organisatie en verstrekking van 
gezondheidszorg en geneeskundige 
verzorging, alsmede 
socialezekerheidsvoorzieningen, in het 
bijzonder in verband met ziekte.

Or. en
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Amendement 68
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Deze richtlijn is bedoeld om een 
algemeen kader voor de verlening van 
veilige, hoogwaardige en efficiënte 
grensoverschrijdende gezondheidszorg in 
de Gemeenschap tot stand te brengen en 
patiëntenmobiliteit en de vrijheid om 
gezondheidszorg te verlenen, alsmede een 
hoog niveau van bescherming van de 
gezondheid, te waarborgen, met volledige 
eerbiediging van de verantwoordelijkheden 
van de lidstaten voor de vaststelling van de 
socialezekerheidsvoorzieningen in verband 
met gezondheid en voor de organisatie en 
verstrekking van gezondheidszorg en 
geneeskundige verzorging, alsmede 
socialezekerheidsvoorzieningen, in het 
bijzonder in verband met ziekte.

(8) Deze richtlijn is bedoeld om
Verordening (EEG) nr. 1408/71 en de
nieuwe Verordening (EG) nr. 883/2004 
aan te vullen wat betreft de verlening van 
veilige, hoogwaardige en efficiënte 
grensoverschrijdende gezondheidszorg in 
de Gemeenschap, en om de toepassing van 
de patiëntenrechten in het kader van
patiëntenmobiliteit, alsmede een hoog 
niveau van bescherming van de gezondheid 
te waarborgen, met volledige eerbiediging 
van de verantwoordelijkheden van de 
lidstaten voor de vaststelling van de 
socialezekerheidsvoorzieningen in verband 
met gezondheid en voor de organisatie en 
verstrekking van gezondheidszorg en 
geneeskundige verzorging, alsmede 
socialezekerheidsvoorzieningen, in het 
bijzonder in verband met ziekte.

Or. en

Motivering

The directive should focus on ensuring clarity for European residents about their rights and 
entitlements in the context of cross-border health care in order to ensure legal certainty, 
especially as regards the application of patients’ rights´. The regulation on the coordination 
of social security systems already provides a Community framework on patient mobility 
within the EU and the EEA. It should be complemented by this directive with a view to 
ensuring the application of patients’ rights and improved information and transparency 
concerning the use of healthcare in another Member State.
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Amendement 69
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Deze richtlijn is bedoeld om een 
algemeen kader voor de verlening van 
veilige, hoogwaardige en efficiënte 
grensoverschrijdende gezondheidszorg in 
de Gemeenschap tot stand te brengen en
patiëntenmobiliteit en de vrijheid om 
gezondheidszorg te verlenen, alsmede een 
hoog niveau van bescherming van de 
gezondheid, te waarborgen, met volledige 
eerbiediging van de verantwoordelijkheden 
van de lidstaten voor de vaststelling van de 
socialezekerheidsvoorzieningen in verband 
met gezondheid en voor de organisatie en 
verstrekking van gezondheidszorg en 
geneeskundige verzorging, alsmede 
socialezekerheidsvoorzieningen, in het 
bijzonder in verband met ziekte.

(8) Deze richtlijn is bedoeld om een 
algemeen kader voor de verlening van 
veilige, hoogwaardige en efficiënte 
grensoverschrijdende gezondheidszorg in 
de Gemeenschap tot stand te brengen met 
betrekking tot patiëntenmobiliteit alsmede 
een hoog niveau van bescherming van de 
gezondheid, met volledige eerbiediging 
van de verantwoordelijkheden van de 
lidstaten voor de vaststelling van de 
socialezekerheidsvoorzieningen in verband 
met gezondheid en voor de organisatie en 
verstrekking van gezondheidszorg en 
geneeskundige verzorging, alsmede 
socialezekerheidsvoorzieningen, in het 
bijzonder in verband met ziekte.

Or. en

Motivering

De voorgestelde richtlijn is alleen van toepassing op patiëntenmobiliteit, niet op het vrije 
verkeer van dienstverleners.

Amendement 70
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Deze richtlijn is bedoeld om een 
algemeen kader voor de verlening van 
veilige, hoogwaardige en efficiënte 
grensoverschrijdende gezondheidszorg in 
de Gemeenschap tot stand te brengen en

(8) Deze richtlijn is bedoeld om een 
algemeen kader voor de verlening van 
veilige, hoogwaardige en efficiënte 
grensoverschrijdende gezondheidszorg in 
de Gemeenschap tot stand te brengen met 
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patiëntenmobiliteit en de vrijheid om 
gezondheidszorg te verlenen, alsmede een 
hoog niveau van bescherming van de 
gezondheid, te waarborgen, met volledige 
eerbiediging van de verantwoordelijkheden 
van de lidstaten voor de vaststelling van de 
socialezekerheidsvoorzieningen in verband 
met gezondheid en voor de organisatie en 
verstrekking van gezondheidszorg en 
geneeskundige verzorging, alsmede 
socialezekerheidsvoorzieningen, in het 
bijzonder in verband met ziekte.

betrekking tot patiëntenmobiliteit en een 
hoog niveau van bescherming van de 
gezondheid, met volledige eerbiediging 
van de verantwoordelijkheden van de 
lidstaten voor de vaststelling van de 
socialezekerheidsvoorzieningen in verband 
met gezondheid en voor de organisatie en 
verstrekking van gezondheidszorg en 
geneeskundige verzorging, alsmede 
socialezekerheidsvoorzieningen, in het 
bijzonder in verband met ziekte.

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt te verduidelijken dat de richtlijn niet van toepassing is op het vrije 
verkeer van diensten of het vrij verrichten van diensten. 

Amendement 71
Colm Burke

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Deze richtlijn is bedoeld om een 
algemeen kader voor de verlening van 
veilige, hoogwaardige en efficiënte 
grensoverschrijdende gezondheidszorg in 
de Gemeenschap tot stand te brengen en
patiëntenmobiliteit en de vrijheid om 
gezondheidszorg te verlenen, alsmede een 
hoog niveau van bescherming van de 
gezondheid, te waarborgen, met volledige 
eerbiediging van de verantwoordelijkheden 
van de lidstaten voor de vaststelling van de 
socialezekerheidsvoorzieningen in verband 
met gezondheid en voor de organisatie en 
verstrekking van gezondheidszorg en 
geneeskundige verzorging, alsmede 
socialezekerheidsvoorzieningen, in het 
bijzonder in verband met ziekte.

(8) Deze richtlijn is bedoeld om een 
algemeen kader voor de verlening van 
veilige, hoogwaardige en efficiënte 
grensoverschrijdende gezondheidszorg in 
de Gemeenschap tot stand te brengen,
patiëntenmobiliteit en de vrijheid om 
gezondheidszorg te verlenen, alsmede een 
hoog niveau van bescherming van de 
gezondheid, te waarborgen, en de 
verlening van grensoverschrijdende 
gezondheidszorg te vergemakkelijken, met 
volledige eerbiediging van de 
verantwoordelijkheden van de lidstaten 
voor de vaststelling van de 
socialezekerheidsvoorzieningen in verband 
met gezondheid en voor de organisatie en 
verstrekking van gezondheidszorg en 
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geneeskundige verzorging, alsmede 
socialezekerheidsvoorzieningen, in het 
bijzonder in verband met ziekte.

Or. en

Motivering

In een wettekst die de toepassing van de rechten van patiënten op grensoverschrijdende 
gezondheidszorg betreft, moet duidelijk worden erkend dat grensoverschrijdende 
gezondheidszorg in bepaalde gevallen voordelen biedt. Dat is met name zo in het geval van 
zeldzame ziekten, waarvoor binnen de grenzen van een bepaalde lidstaat soms geen 
hoogwaardige behandeling beschikbaar is.

Amendement 72
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Deze richtlijn is bedoeld om een 
algemeen kader voor de verlening van 
veilige, hoogwaardige en efficiënte 
grensoverschrijdende gezondheidszorg in 
de Gemeenschap tot stand te brengen en 
patiëntenmobiliteit en de vrijheid om 
gezondheidszorg te verlenen, alsmede een 
hoog niveau van bescherming van de 
gezondheid, te waarborgen, met volledige 
eerbiediging van de verantwoordelijkheden 
van de lidstaten voor de vaststelling van de 
socialezekerheidsvoorzieningen in verband 
met gezondheid en voor de organisatie en 
verstrekking van gezondheidszorg en 
geneeskundige verzorging, alsmede 
socialezekerheidsvoorzieningen, in het 
bijzonder in verband met ziekte.

(8) Deze richtlijn is bedoeld om een 
algemeen kader voor de verlening van 
veilige, hoogwaardige en efficiënte 
grensoverschrijdende gezondheidszorg in 
de Gemeenschap tot stand te brengen en 
patiëntenmobiliteit – onder bepaalde 
voorwaarden – en de vrijheid om 
gezondheidszorg te verlenen, alsmede een 
hoog niveau van bescherming van de 
gezondheid, mogelijk te maken, met 
volledige eerbiediging van de 
verantwoordelijkheden van de lidstaten 
voor de vaststelling van de 
socialezekerheidsvoorzieningen in verband 
met gezondheid en voor de organisatie en 
verstrekking van gezondheidszorg en 
geneeskundige verzorging, alsmede 
socialezekerheidsvoorzieningen, in het 
bijzonder in verband met ziekte.

Or. fr
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Motivering

Her echt van de burgers om zich dicht bij huis te laten verzorgen moet herbevestigd worden. 
Patiëntenmobiliteit moet toegestaan zijn, maar wel onder bepaalde voorwaarden.
Het tweede deel van het amendement is overgenomen uit de Verdragen (niet van toepassing 
op de Nederlandse versie).

Amendement 73
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Deze richtlijn is bedoeld om een 
algemeen kader voor de verlening van 
veilige, hoogwaardige en efficiënte 
grensoverschrijdende gezondheidszorg in 
de Gemeenschap tot stand te brengen en 
patiëntenmobiliteit en de vrijheid om 
gezondheidszorg te verlenen, alsmede een 
hoog niveau van bescherming van de 
gezondheid, te waarborgen, met volledige 
eerbiediging van de verantwoordelijkheden 
van de lidstaten voor de vaststelling van de 
socialezekerheidsvoorzieningen in verband 
met gezondheid en voor de organisatie en 
verstrekking van gezondheidszorg en 
geneeskundige verzorging, alsmede 
socialezekerheidsvoorzieningen, in het 
bijzonder in verband met ziekte.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. de

Amendement 74
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Deze richtlijn betreffende de toepassing 
van de rechten van patiënten bij 

(9) Deze richtlijn betreffende de toepassing 
van de rechten van patiënten bij 
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grensoverschrijdende gezondheidszorg is 
van toepassing op alle soorten 
gezondheidszorg. Zoals het Hof van 
Justitie heeft bevestigd, wordt de 
gezondheidszorg noch door de bijzondere 
aard ervan, noch door de wijze waarop zij 
wordt georganiseerd of gefinancierd, aan 
het grondbeginsel van vrij verkeer 
onttrokken. De richtlijn is niet van 
toepassing op bijstand en ondersteuning 
van gezinnen of individuen met een 
bepaalde langdurige zorgbehoefte. Zij is 
bijvoorbeeld niet van toepassing op
verzorgingshuizen of huisvesting of op 
ondersteuning van ouderen of kinderen 
door sociaal werkers, vrijwilligers of 
andere professionele dienstverleners dan 
gezondheidswerkers.

grensoverschrijdende gezondheidszorg is 
van toepassing op alle soorten 
gezondheidszorg. Zoals het Hof van 
Justitie heeft bevestigd, wordt de 
gezondheidszorg noch door de bijzondere 
aard ervan, noch door de wijze waarop zij 
wordt georganiseerd of gefinancierd, aan 
het grondbeginsel van vrij verkeer 
onttrokken. De richtlijn is niet van 
toepassing op bijstand en ondersteuning 
van gezinnen of individuen met een 
bepaalde langdurige zorg- of hulpbehoefte, 
voor zover het gaat om een bepaalde
deskundige behandeling of hulp die door 
een socialezekerheidsstelsel wordt 
verleend. Dit omvat vooral langdurige 
zorg die nodig wordt geacht om de 
zorgbehoevende een zo volledig en 
zelfstandig mogelijk leven te bieden. 
Hiertoe behoren met name diensten op
het gebied van basisverzorging (bv. baden 
of douchen, aan- en uitkleden, helpen met 
eten, opstaan en naar bed gaan, gaan en 
staan, naar het toilet gaan, hulp bij het 
huishouden (bv. schoonmaken, 
verwarmen, afwassen, koken, 
boodschappen doen, administratieve 
formaliteiten vervullen en naar sociale 
bijeenkomsten gaan), alsook medische 
verzorging (bv. hulp bij het verwisselen 
van een verband, pijnbestrijding, innemen 
van geneesmiddelen, enz.). Zo is de 
richtlijn bv. niet van toepassing op zorg in 
instellingen voor langdurige zorg 
(verzorgingstehuizen) of begeleid wonen.

Or. de

Motivering

In overweging 9 moet een uitzondering worden gemaakt voor langdurige zorg omdat er 
tussen de lidstaten grote verschillen zijn op het punt van zowel de solidaire bescherming als 
de organisatie, het beheer en de financiering van diensten voor (langdurig) zorgbehoevenden. 
De voorgestelde bewoording is juridisch duidelijker en selectiever.
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Amendement 75
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Deze richtlijn betreffende de toepassing 
van de rechten van patiënten bij 
grensoverschrijdende gezondheidszorg is 
van toepassing op alle soorten 
gezondheidszorg. Zoals het Hof van 
Justitie heeft bevestigd, wordt de 
gezondheidszorg noch door de bijzondere 
aard ervan, noch door de wijze waarop zij 
wordt georganiseerd of gefinancierd, aan 
het grondbeginsel van vrij verkeer 
onttrokken. De richtlijn is niet van 
toepassing op bijstand en ondersteuning 
van gezinnen of individuen met een 
bepaalde langdurige zorgbehoefte. Zij is 
bijvoorbeeld niet van toepassing op 
verzorgingshuizen of huisvesting of op 
ondersteuning van ouderen of kinderen 
door sociaal werkers, vrijwilligers of 
andere professionele dienstverleners dan 
gezondheidswerkers.

(9) Deze richtlijn betreffende de toepassing 
van de rechten van patiënten bij 
grensoverschrijdende gezondheidszorg is 
van toepassing op individuele patiënten 
die beslissen om zich in een andere 
lidstaat dan hun lidstaat van aansluiting 
te laten behandelen; zij kan bijgevolg van 
toepassing zijn op alle soorten 
gezondheidszorg. De richtlijn is niet van 
toepassing op bijstand en ondersteuning 
van gezinnen of individuen met een 
bepaalde langdurige zorgbehoefte. Zij is 
bijvoorbeeld niet van toepassing op 
verzorgingshuizen of huisvesting of op 
ondersteuning van ouderen of kinderen 
door sociaal werkers, vrijwilligers of 
andere professionele dienstverleners dan 
gezondheidswerkers.

Or. fr

Motivering

Er moet worden verduidelijkt op welke soort patiënten deze richtlijn van toepassing is.
De Commissie neemt de rechtspraak van het Hof van Justitie over, maar gaat daarbij verder 
dan wat die rechtspraak bepaalt. Als het vrije verkeer voorrang krijgt op het recht op 
gezondheid en gezondheidszorg dicht bij huis, is er bovendien een groot risico dat patiënten 
die zich willen laten verzorgen, tot mobiliteit gedwongen worden.
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Amendement 76
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Deze richtlijn betreffende de toepassing 
van de rechten van patiënten bij 
grensoverschrijdende gezondheidszorg is 
van toepassing op alle soorten 
gezondheidszorg. Zoals het Hof van 
Justitie heeft bevestigd, wordt de 
gezondheidszorg noch door de bijzondere 
aard ervan, noch door de wijze waarop zij 
wordt georganiseerd of gefinancierd, aan 
het grondbeginsel van vrij verkeer 
onttrokken. De richtlijn is niet van 
toepassing op bijstand en ondersteuning 
van gezinnen of individuen met een 
bepaalde langdurige zorgbehoefte. Zij is 
bijvoorbeeld niet van toepassing op 
verzorgingshuizen of huisvesting of op 
ondersteuning van ouderen of kinderen 
door sociaal werkers, vrijwilligers of 
andere professionele dienstverleners dan 
gezondheidswerkers.

(9) Deze richtlijn betreffende de toepassing 
van de rechten van patiënten bij 
grensoverschrijdende gezondheidszorg is 
van toepassing op alle soorten van 
grensoverschrijdende gezondheidszorg.
Zoals het Hof van Justitie heeft bevestigd, 
wordt de gezondheidszorg noch door de 
bijzondere aard ervan, noch door de wijze 
waarop zij wordt georganiseerd of 
gefinancierd, aan het grondbeginsel van 
vrij verkeer onttrokken. De richtlijn is niet 
van toepassing op bijstand en 
ondersteuning van gezinnen of individuen 
met een bepaalde langdurige zorgbehoefte 
die niet strikt medisch van aard is. Zij is 
bijvoorbeeld niet van toepassing op 
diensten die gewoonlijk verleend worden 
in verzorgingshuizen of huisvesting of op 
ondersteuning van ouderen of kinderen of 
op gehandicaptenzorg.

Or. nl

Motivering

De aard van de dienst is een duidelijker onderscheidend criterium dan de kwalificatie van 
diegene die de dienst verstrekt. Naast de lengte van de zorgbehoefte is ook het strikt medisch 
karakter onderscheidend ten aanzien van niet-gezondheidsdiensten. Gehandicaptenzorg is, 
net als ouderenzorg en kinderopvang, een typisch voorbeeld van lange termijnzorg die men 
gewoonlijk niet als een gezondheidsdienst aanmerkt.
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Amendement 77
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Voor de toepassing van deze richtlijn
worden onder “grensoverschrijdende 
gezondheidszorg” de volgende wijzen van
verlening van gezondheidszorg verstaan:

(10) Voor de toepassing van deze richtlijn
wordt onder “grensoverschrijdende 
gezondheidszorg” alleen het gebruik van 
gezondheidszorg in het buitenland
verstaan.

– gebruik van gezondheidszorg in het 
buitenland (de patiënt gaat naar een 
zorgaanbieder in een andere lidstaat om 
behandeld te worden); deze situatie wordt 
bedoeld met “mobiliteit van patiënten”;

– grensoverschrijdende verstrekking van 
gezondheidszorg (vanuit het grondgebied 
van een lidstaat worden diensten op het 
grondgebied van een andere lidstaat 
verricht), zoals telegeneeskunde, diagnose 
en receptverstrekking op afstand, 
laboratoriumdiensten;

– permanente aanwezigheid van een 
zorgaanbieder (een zorgaanbieder heeft 
zich in een andere lidstaat gevestigd); en

– tijdelijke aanwezigheid van personen 
(mobiliteit van gezondheidswerkers, die 
bijvoorbeeld tijdelijk naar de lidstaat van 
de patiënt gaan om diensten te verlenen).

Or. de
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Amendement 78
Claude Turmes, Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Voor de toepassing van deze richtlijn
worden onder “grensoverschrijdende 
gezondheidszorg” de volgende wijzen van
verlening van gezondheidszorg verstaan:

(10) Voor de toepassing van deze richtlijn 
worden onder “grensoverschrijdende 
gezondheidszorg” verstaan: het gebruik
van gezondheidszorg in een andere 
lidstaat dan de lidstaat waar de patiënt 
woont door patiënten die ervoor kiezen 
om zich naar een andere lidstaat te 
begeven om daar gezondheidszorg te 
ontvangen.

– gebruik van gezondheidszorg in het 
buitenland (de patiënt gaat naar een 
zorgaanbieder in een andere lidstaat om 
behandeld te worden); deze situatie wordt 
bedoeld met “mobiliteit van patiënten”;
– grensoverschrijdende verstrekking van 
gezondheidszorg (vanuit het grondgebied 
van een lidstaat worden diensten op het 
grondgebied van een andere lidstaat 
verricht), zoals telegeneeskunde, diagnose 
en receptverstrekking op afstand, 
laboratoriumdiensten;
– permanente aanwezigheid van een 
zorgaanbieder  (een zorgaanbieder heeft 
zich in een andere lidstaat gevestigd); en
– tijdelijke aanwezigheid van personen 
(mobiliteit van gezondheidswerkers, die 
bijvoorbeeld tijdelijk naar de lidstaat van 
de patiënt gaan om diensten te verlenen).

Or. en
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Amendement 79
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto MusacchioKartika Tamara Liotard

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Voor de toepassing van deze richtlijn 
worden onder “grensoverschrijdende 
gezondheidszorg” de volgende wijzen van 
verlening van gezondheidszorg verstaan:

(10) Voor de toepassing van deze richtlijn 
worden onder “grensoverschrijdende 
gezondheidszorg” alleen het gebruik van 
gezondheidszorg in het buitenland 
verstaan (de patiënt gaat uit eigen 
beweging naar een zorgaanbieder in een 
andere lidstaat om behandeld te worden); 
deze situatie wordt bedoeld met “mobiliteit 
van patiënten”.

– gebruik van gezondheidszorg in het 
buitenland  (de patiënt gaat naar een 
zorgaanbieder in een andere lidstaat om 
behandeld te worden);  deze situatie wordt 
bedoeld met “mobiliteit van patiënten”;

– grensoverschrijdende verstrekking van 
gezondheidszorg (vanuit het grondgebied 
van een lidstaat worden diensten op het 
grondgebied van een andere lidstaat 
verricht), zoals telegeneeskunde, diagnose 
en receptverstrekking op afstand, 
laboratoriumdiensten;
– permanente aanwezigheid van een 
zorgaanbieder  (een zorgaanbieder heeft 
zich in een andere lidstaat gevestigd); en
– tijdelijke aanwezigheid van personen 
(mobiliteit van gezondheidswerkers, die 
bijvoorbeeld tijdelijk naar de lidstaat van 
de patiënt gaan om diensten te verlenen).

Or. en

Motivering

De voorgestelde richtlijn is alleen van toepassing op patiëntenmobiliteit. Het begrip 
“grensoverschrijdende gezondheidszorg” moet bijgevolg beperkt blijven tot 
patiëntenmobiliteit.
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Amendement 80
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Voor de toepassing van deze richtlijn 
worden onder “grensoverschrijdende 
gezondheidszorg” de volgende wijzen van 
verlening van gezondheidszorg verstaan:

(10) Voor de toepassing van deze richtlijn 
worden onder “grensoverschrijdende 
gezondheidszorg” de volgende wijzen van 
verlening van gezondheidszorg verstaan:

– gebruik van gezondheidszorg in het 
buitenland (de patiënt gaat naar een 
zorgaanbieder in een andere lidstaat om 
behandeld te worden); deze situatie wordt 
bedoeld met “mobiliteit van patiënten”;

– gebruik van gezondheidszorg in het 
buitenland  (de patiënt gaat naar een 
zorgaanbieder in een andere lidstaat om 
behandeld te worden);  deze situatie wordt 
bedoeld met “mobiliteit van patiënten”.

– grensoverschrijdende verstrekking van 
gezondheidszorg (vanuit het grondgebied 
van een lidstaat worden diensten op het 
grondgebied van een andere lidstaat 
verricht), zoals telegeneeskunde, diagnose 
en receptverstrekking op afstand, 
laboratoriumdiensten;
– permanente aanwezigheid van een 
zorgaanbieder  (een zorgaanbieder heeft 
zich in een andere lidstaat gevestigd); en
– tijdelijke aanwezigheid van personen 
(mobiliteit van gezondheidswerkers, die 
bijvoorbeeld tijdelijk naar de lidstaat van 
de patiënt gaan om diensten te verlenen).

Or. en

Motivering

Deze richtlijn mag alleen over patiëntenmobiliteit gaan; mobiliteit van gezondheidsdiensten 
en gezondheidswerkers moet van het toepassingsgebeid worden uitgesloten.
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Amendement 81
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Voor de toepassing van deze richtlijn
worden onder “grensoverschrijdende 
gezondheidszorg” de volgende wijzen van 
verlening van gezondheidszorg verstaan:

(10) Voor de toepassing van deze richtlijn
wordt onder “grensoverschrijdende 
gezondheidszorg” verstaan:

- gebruik van gezondheidszorg in het 
buitenland (de patiënt gaat naar een 
zorgaanbieder in een andere lidstaat om 
behandeld te worden); deze situatie wordt 
bedoeld met “mobiliteit van patiënten”;

- situatie waarbij de patiënt zich fysiek
begeeft naar een zorgaanbieder in een 
andere lidstaat, dan deze waar hij is 
aangesloten bij de sociale zekerheid, met 
de bedoeling aldaar gezondheidsdiensten 
te ontvangen; deze situatie wordt bedoeld 
met “mobiliteit van patiënten”;

- grensoverschrijdende verstrekking van 
gezondheidszorg (vanuit het grondgebied 
van een lidstaat worden diensten op het 
grondgebied van een andere lidstaat
verricht), zoals telegeneeskunde, diagnose 
en receptverstrekking op afstand, 
laboratoriumdiensten;

- situatie waarbij de gezondheidsdienst 
zich, al dan niet virtueel, over de grenzen 
begeeft: de patiënt begeeft zich niet fysiek 
naar een andere lidstaat maar krijgt 
niettemin gezondheidszorgdiensten vanuit 
het grondgebied van een andere lidstaat,
dan deze waar hij is aangesloten bij de 
sociale zekerheid, zoals telechirurgie, 
medisch consult, receptverstrekking en 
laboratoriumdiensten op afstand; deze 
situatie wordt bedoeld met 
“telegeneeskunde”;

- permanente aanwezigheid van een 
zorgaanbieder (een zorgaanbieder heeft 
zich in een andere lidstaat gevestigd); en

- permanente aanwezigheid van een 
zorgaanbieder (een zorgaanbieder heeft 
zich in een andere lidstaat gevestigd); en

- tijdelijke aanwezigheid van personen
(mobiliteit van gezondheidswerkers, die 
bijvoorbeeld tijdelijk naar de lidstaat van 
de patiënt gaan om diensten te verlenen).

- tijdelijke aanwezigheid van personen
(mobiliteit van gezondheidswerkers, die 
bijvoorbeeld tijdelijk naar de lidstaat van 
de patiënt gaan om diensten te verlenen);
en
- het aankopen van goederen, die kaderen 
in de gezondheidszorg, zoals medische 
hulpmiddelen en geneesmiddelen in een 
andere lidstaat dan deze waar men is 
aangesloten bij de sociale zekerheid; dit 
kan, maar gaat niet noodzakelijk gepaard 
met een fysieke beweging van de patiënt 
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naar laatstbedoelde lidstaat.

Or. nl

Motivering

Het eerste deel van het amendement beoogt een betere formulering. Het tweede deel het 
aankopen van goederen, die kaderen in de gezondheidszorg die o.a. het voorwerp uitmaken 
waren van het arrest Decker hetgeen opgenomen dient te worden in een richtlijn die de 
codificatie van de codificatie van de arresten Kohll en Decker beoogt. Het derde deel is een 
verduidelijking.

Amendement 82
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Voor de toepassing van deze richtlijn 
worden onder “grensoverschrijdende 
gezondheidszorg” de volgende wijzen van 
verlening van gezondheidszorg verstaan:

(10) Voor de toepassing van deze richtlijn 
worden onder “grensoverschrijdende 
gezondheidszorg” de volgende wijzen van 
verlening van gezondheidszorg verstaan:

- gebruik van gezondheidszorg in het 
buitenland (de patiënt gaat naar een 
zorgaanbieder in een andere lidstaat om 
behandeld te worden); deze situatie wordt 
bedoeld met “mobiliteit van patiënten”;

- gebruik van gezondheidszorg in het 
buitenland (de patiënt gaat naar een 
zorgaanbieder in een andere lidstaat om 
behandeld te worden); deze situatie wordt 
bedoeld met “mobiliteit van patiënten”;

- grensoverschrijdende verstrekking van 
gezondheidszorg (vanuit het grondgebied 
van een lidstaat worden diensten op het 
grondgebied van een andere lidstaat 
verricht), zoals telegeneeskunde, diagnose 
en receptverstrekking op afstand, 
laboratoriumdiensten;

- grensoverschrijdende verstrekking van 
gezondheidszorg (vanuit het grondgebied 
van een lidstaat worden diensten op het 
grondgebied van een andere lidstaat 
verricht), zoals telegeneeskunde, diagnose 
en receptverstrekking op afstand, 
laboratoriumdiensten.

- permanente aanwezigheid van een 
zorgaanbieder (een zorgaanbieder heeft 
zich in een andere lidstaat gevestigd); en

- tijdelijke aanwezigheid van personen 
(mobiliteit van gezondheidswerkers, die 
bijvoorbeeld tijdelijk naar de lidstaat van 
de patiënt gaan om diensten te verlenen).
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Or. es

Motivering

Het concept grensoverschrijdende gezondheidszorg omvat zowel de mobiliteit van patiënten 
in strikte zin als de mobiliteit van gezondheidsdiensten die op afstand kunnen worden 
verleend. Het is niet passend om hier te verwijzen naar de mobiliteit van gezondheidswerkers 
en zorgaanbieders.

Amendement 83
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Voor de toepassing van deze richtlijn 
worden onder “grensoverschrijdende 
gezondheidszorg” de volgende wijzen van 
verlening van gezondheidszorg verstaan:

(10) Voor de toepassing van deze richtlijn 
worden onder “grensoverschrijdende 
gezondheidszorg” de volgende wijzen van 
verlening van gezondheidszorg verstaan:

– gebruik van gezondheidszorg in het 
buitenland (de patiënt gaat naar een 
zorgaanbieder in een andere lidstaat om 
behandeld te worden); deze situatie wordt 
bedoeld met “mobiliteit van patiënten”;

– gebruik van gezondheidszorg in het 
buitenland (de patiënt gaat naar een 
zorgaanbieder in een andere lidstaat om 
behandeld te worden); deze situatie wordt 
bedoeld met “mobiliteit van patiënten”;

– grensoverschrijdende verstrekking van 
gezondheidszorg (vanuit het grondgebied 
van een lidstaat worden diensten op het 
grondgebied van een andere lidstaat 
verricht), zoals telegeneeskunde, diagnose 
en receptverstrekking op afstand, 
laboratoriumdiensten;

– grensoverschrijdende verstrekking van 
gezondheidszorg (vanuit het grondgebied 
van een lidstaat worden diensten op het 
grondgebied van een andere lidstaat 
verricht), zoals telegeneeskunde, diagnose 
en receptverstrekking op afstand, 
laboratoriumdiensten;

– verstrekking van spoedeisende 
gezondheidszorg en, volgens andere 
regels, zorgverstrekking aan patiënten die 
ervoor hebben gekozen om naar een 
andere lidstaat (“de lidstaat waar de 
gezondheidszorg wordt verleend”) te gaan 
om er een geplande behandeling te 
krijgen;

– permanente aanwezigheid van een 
zorgaanbieder (een zorgaanbieder heeft 

– permanente aanwezigheid van een 
zorgaanbieder (een zorgaanbieder heeft 
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zich in een andere lidstaat gevestigd); zich in een andere lidstaat gevestigd); 
– tijdelijke aanwezigheid van personen 
(mobiliteit van gezondheidswerkers, die 
bijvoorbeeld tijdelijk naar de lidstaat van 
de patiënt gaan om diensten te verlenen).

– tijdelijke aanwezigheid van personen 
(mobiliteit van gezondheidswerkers, die 
bijvoorbeeld tijdelijk naar de lidstaat van 
de patiënt gaan om diensten te verlenen).

Or. it

Motivering

Ook in deze richtlijn moet rekening worden gehouden met de voordelen van de Europese 
ziekteverzekeringskaart en moet opnieuw worden bevestigd dat patiënten recht hebben op 
spoedeisende zorg, ongeacht waar zij zich bevinden en zonder dat de financiële middelen van 
de patiënt zelf of van zijn lidstaat van aansluiting een hinderpaal vormen.

Amendement 84
Kathy Sinnott

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Voor de toepassing van deze richtlijn 
worden onder “grensoverschrijdende 
gezondheidszorg” de volgende wijzen van 
verlening van gezondheidszorg verstaan:

(10) Voor de toepassing van deze richtlijn 
worden onder “grensoverschrijdende 
gezondheidszorg” de volgende wijzen van 
verlening van gezondheidszorg verstaan:

– gebruik van gezondheidszorg in het 
buitenland  (de patiënt gaat naar een 
zorgaanbieder in een andere lidstaat om 
behandeld te worden);  deze situatie wordt 
bedoeld met “mobiliteit van patiënten”;

– gebruik van gezondheidszorg in het 
buitenland  (de patiënt gaat naar een 
zorgaanbieder in een andere lidstaat om 
behandeld te worden);  deze situatie wordt 
bedoeld met “mobiliteit van patiënten”;

– grensoverschrijdende verstrekking van 
gezondheidszorg (vanuit het grondgebied 
van een lidstaat worden diensten op het 
grondgebied van een andere lidstaat 
verricht), zoals telegeneeskunde, diagnose 
en receptverstrekking op afstand, 
laboratoriumdiensten;

– grensoverschrijdende verstrekking van 
gezondheidszorg (vanuit het grondgebied 
van een lidstaat worden diensten op het 
grondgebied van een andere lidstaat 
verricht), zoals telegeneeskunde, diagnose 
en receptverstrekking op afstand, 
laboratoriumdiensten;

– permanente aanwezigheid van een 
zorgaanbieder  (een zorgaanbieder heeft 
zich in een andere lidstaat gevestigd);  en

– permanente aanwezigheid van een 
zorgaanbieder  (een zorgaanbieder heeft 
zich in een andere lidstaat gevestigd);  en

– tijdelijke aanwezigheid van personen – tijdelijke aanwezigheid van personen 
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(mobiliteit van gezondheidswerkers, die 
bijvoorbeeld tijdelijk naar de lidstaat van 
de patiënt gaan om diensten te verlenen).

(mobiliteit van gezondheidswerkers, die 
bijvoorbeeld tijdelijk naar de lidstaat van 
de patiënt gaan om diensten te verlenen);
– medische hulpdiensten die de oproepen 
naar het noodnummer 112 behandelen en 
slachtoffers van ongevallen en 
grootschalige noodsituaties verzorgen, 
met name in grensgebieden.

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 een voorafgaande goedkeuring. 

Gezien de behoefte aan een snelle respons als zich in grensgebieden een noodsituatie 
voordoet, is een brede samenwerking vereist tussen de lidstaten en hun regionale 
nooddiensten. 

Amendement 85
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Voor de toepassing van deze 
richtlijn omvat het begrip 
“grensoverschrijdende gezondheidszorg” 
voorts ook medische hulpdiensten die de 
oproepen naar het noodnummer 112 
behandelen en slachtoffers van 
ongevallen en grootschalige noodsituaties 
verzorgen, met name in grensgebieden.

Or. en
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Amendement 86
Claude Turmes, Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Zoals de lidstaten in de conclusies van 
de Raad betreffende de 
gemeenschappelijke waarden en beginselen 
van de gezondheidsstelsels van de 
Europese Unie erkend hebben, is er een 
reeks operationele beginselen die door de 
gezondheidsstelsels in de hele 
Gemeenschap worden gedeeld. Tot deze 
operationele beginselen behoren kwaliteit, 
veiligheid, zorg die gebaseerd is op feiten 
en ethiek, betrokkenheid van de patiënt, 
verhaal, het grondrecht op privacy ten 
aanzien van de verwerking van 
persoonsgegevens, en vertrouwelijkheid.
Patiënten, gezondheidswerkers en 
autoriteiten die voor de zorgstelsels 
verantwoordelijk zijn, moeten erop kunnen 
vertrouwen dat in de hele Gemeenschap 
deze gedeelde beginselen worden 
nageleefd en wordt gezorgd voor de 
daarvoor benodigde structuren. Daarom is 
het passend dat de autoriteiten van de 
lidstaat waar de gezondheidszorg wordt 
verleend, verantwoordelijk worden voor 
het waarborgen van de naleving van deze 
operationele beginselen. Dit is 
noodzakelijk om ervoor te zorgen dat 
patiënten vertrouwen krijgen in 
grensoverschrijdende gezondheidszorg, 
hetgeen onontbeerlijk is om op de interne 
markt patiëntenmobiliteit en vrij verkeer 
van gezondheidzorgverlening, alsmede een 
hoog niveau van gezondheidsbescherming 
tot stand te brengen.

(11) Zoals de lidstaten in de conclusies van 
de Raad betreffende de 
gemeenschappelijke waarden en beginselen 
van de gezondheidsstelsels van de 
Europese Unie erkend hebben, is er een 
reeks operationele beginselen die door de 
gezondheidsstelsels in de hele 
Gemeenschap worden gedeeld. Tot deze 
operationele beginselen behoren kwaliteit, 
veiligheid, zorg die gebaseerd is op feiten 
en ethiek, betrokkenheid van de patiënt, 
verhaal, het grondrecht op privacy ten 
aanzien van de verwerking van 
persoonsgegevens, en vertrouwelijkheid.
Patiënten, gezondheidswerkers en 
autoriteiten die voor de zorgstelsels 
verantwoordelijk zijn, moeten erop kunnen 
vertrouwen dat in de hele Gemeenschap 
deze gedeelde beginselen worden 
nageleefd en wordt gezorgd voor de 
daarvoor benodigde structuren. Daarom is 
het passend dat de autoriteiten van de 
lidstaat waar de gezondheidszorg wordt 
verleend, verantwoordelijk worden voor 
het waarborgen van de naleving van deze 
operationele beginselen. Dit is 
noodzakelijk om ervoor te zorgen dat 
patiënten vertrouwen krijgen in 
grensoverschrijdende gezondheidszorg, 
hetgeen onontbeerlijk is om op de interne 
markt patiëntenmobiliteit en vrij verkeer 
van gezondheidzorgverlening, alsmede een 
hoog niveau van gezondheidsbescherming 
tot stand te brengen. Met het oog op deze 
gemeenschappelijke waarden wordt 
niettemin aanvaard dat lidstaten om 
ethische redenen verschillende 
beslissingen nemen over de 
beschikbaarheid van bepaalde 
behandelingen en de concrete 
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voorwaarden voor toegang daartoe. Deze 
richtlijn laat ethische diversiteit onverlet. 
Zij verplicht de lidstaten niet om 
behandelingen en diensten die 
overeenkomstig de nationale wetgeving, 
regelgeving en gedragscodes voor 
medische beroepen niet toegestaan zijn, 
op hun grondgebied beschikbaar te stellen 
of de kosten van deze (in een andere 
lidstaat ontvangen) behandelingen terug 
te betalen.

Or. en

Amendement 87
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Zoals de lidstaten in de conclusies van 
de Raad betreffende de 
gemeenschappelijke waarden en beginselen 
van de gezondheidsstelsels van de 
Europese Unie erkend hebben, is er een 
reeks operationele beginselen die door de 
gezondheidsstelsels in de hele 
Gemeenschap worden gedeeld. Tot deze 
operationele beginselen behoren kwaliteit, 
veiligheid, zorg die gebaseerd is op feiten 
en ethiek, betrokkenheid van de patiënt, 
verhaal, het grondrecht op privacy ten 
aanzien van de verwerking van 
persoonsgegevens, en vertrouwelijkheid.
Patiënten, gezondheidswerkers en 
autoriteiten die voor de zorgstelsels 
verantwoordelijk zijn, moeten erop kunnen 
vertrouwen dat in de hele Gemeenschap 
deze gedeelde beginselen worden 
nageleefd en wordt gezorgd voor de 
daarvoor benodigde structuren. Daarom is 
het passend dat de autoriteiten van de 
lidstaat waar de gezondheidszorg wordt 

(11) Zoals de lidstaten in de conclusies van 
de Raad betreffende de 
gemeenschappelijke waarden en beginselen 
van de gezondheidsstelsels van de 
Europese Unie erkend hebben, is er een 
reeks operationele beginselen die door de 
gezondheidsstelsels in de hele 
Gemeenschap worden gedeeld. Tot deze 
operationele beginselen behoren kwaliteit, 
veiligheid, zorg die gebaseerd is op feiten 
en ethiek, betrokkenheid van de patiënt, 
verhaal, het grondrecht op privacy ten 
aanzien van de verwerking van 
persoonsgegevens, en vertrouwelijkheid.
Patiënten, gezondheidswerkers en 
autoriteiten die voor de zorgstelsels 
verantwoordelijk zijn, moeten erop kunnen 
vertrouwen dat in de hele Gemeenschap 
deze gedeelde beginselen worden 
nageleefd en wordt gezorgd voor de 
daarvoor benodigde structuren. Daarom is 
het passend dat de autoriteiten van de 
lidstaat waar de gezondheidszorg wordt 
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verleend, verantwoordelijk worden voor 
het waarborgen van de naleving van deze 
operationele beginselen. Dit is 
noodzakelijk om ervoor te zorgen dat 
patiënten vertrouwen krijgen in 
grensoverschrijdende gezondheidszorg, 
hetgeen onontbeerlijk is om op de interne
markt patiëntenmobiliteit en vrij verkeer 
van gezondheidzorgverlening, alsmede een 
hoog niveau van gezondheidsbescherming 
tot stand te brengen.

verleend, verantwoordelijk worden voor 
het waarborgen van de naleving van deze 
operationele beginselen. Dit is 
noodzakelijk om ervoor te zorgen dat 
patiënten vertrouwen krijgen in 
grensoverschrijdende gezondheidszorg, 
hetgeen onontbeerlijk is om op de interne 
markt patiëntenmobiliteit en vrij verkeer 
van gezondheidzorgverlening, alsmede een 
hoog niveau van gezondheidsbescherming 
tot stand te brengen. Met het oog op deze 
gemeenschappelijke waarden wordt 
niettemin aanvaard dat lidstaten om 
ethische redenen verschillende 
beslissingen nemen over de 
beschikbaarheid van bepaalde 
behandelingen en de concrete 
voorwaarden voor toegang daartoe. Deze 
richtlijn laat ethische diversiteit onverlet. 
Zij verplicht de lidstaten niet om 
behandelingen en diensten die 
overeenkomstig de nationale wetgeving, 
regelgeving en gedragscodes voor 
medische beroepen niet toegestaan zijn, 
op hun grondgebied beschikbaar te stellen 
of de kosten van deze (in een andere 
lidstaat ontvangen) behandelingen terug 
te betalen.

Or. en

Motivering

Concerns have been raised that ethically controversial medical “services” like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different, for example 
obligation to do counselling before testing is necessary in one Member State and not in the 
other. 
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Amendement 88
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Zoals de lidstaten in de conclusies van 
de Raad betreffende de 
gemeenschappelijke waarden en beginselen 
van de gezondheidsstelsels van de 
Europese Unie erkend hebben, is er een 
reeks operationele beginselen die door de 
gezondheidsstelsels in de hele 
Gemeenschap worden gedeeld. Tot deze 
operationele beginselen behoren kwaliteit, 
veiligheid, zorg die gebaseerd is op feiten 
en ethiek, betrokkenheid van de patiënt, 
verhaal, het grondrecht op privacy ten 
aanzien van de verwerking van 
persoonsgegevens, en vertrouwelijkheid.
Patiënten, gezondheidswerkers en 
autoriteiten die voor de zorgstelsels 
verantwoordelijk zijn, moeten erop kunnen 
vertrouwen dat in de hele Gemeenschap 
deze gedeelde beginselen worden 
nageleefd en wordt gezorgd voor de 
daarvoor benodigde structuren. Daarom is 
het passend dat de autoriteiten van de 
lidstaat waar de gezondheidszorg wordt 
verleend, verantwoordelijk worden voor 
het waarborgen van de naleving van deze 
operationele beginselen. Dit is 
noodzakelijk om ervoor te zorgen dat 
patiënten vertrouwen krijgen in 
grensoverschrijdende gezondheidszorg, 
hetgeen onontbeerlijk is om op de interne 
markt patiëntenmobiliteit en vrij verkeer 
van gezondheidzorgverlening, alsmede een 
hoog niveau van gezondheidsbescherming 
tot stand te brengen.

(11) Zoals de lidstaten in de conclusies van 
de Raad betreffende de 
gemeenschappelijke waarden en beginselen 
van de gezondheidsstelsels van de 
Europese Unie erkend hebben, is er een 
reeks operationele beginselen die door de 
gezondheidsstelsels in de hele 
Gemeenschap worden gedeeld. Tot deze 
operationele beginselen behoren kwaliteit, 
veiligheid, zorg die gebaseerd is op feiten 
en ethiek, betrokkenheid van de patiënt, 
verhaal, het grondrecht op privacy ten 
aanzien van de verwerking van 
persoonsgegevens, en vertrouwelijkheid.
Patiënten, gezondheidswerkers en 
autoriteiten die voor de zorgstelsels 
verantwoordelijk zijn, moeten erop kunnen 
vertrouwen dat in de hele Gemeenschap 
deze gedeelde beginselen worden 
nageleefd en wordt gezorgd voor de 
daarvoor benodigde structuren. Daarom is 
het passend dat de autoriteiten van de 
lidstaat waar de gezondheidszorg wordt 
verleend, verantwoordelijk worden voor 
het waarborgen van de naleving van deze 
operationele beginselen en in elk geval 
voor de verstrekking van medische zorg in 
spoedgevallen. Dit is noodzakelijk om 
ervoor te zorgen dat patiënten vertrouwen 
krijgen in grensoverschrijdende 
gezondheidszorg, hetgeen onontbeerlijk is 
om op de interne markt patiëntenmobiliteit 
en vrij verkeer van 
gezondheidzorgverlening, alsmede een 
hoog niveau van gezondheidsbescherming 
tot stand te brengen.

Or. it
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Motivering

Ook in deze richtlijn moet rekening worden gehouden met de voordelen van de Europese 
ziekteverzekeringskaart en moet opnieuw worden bevestigd dat patiënten recht hebben op 
spoedeisende zorg, ongeacht waar zij zich bevinden en zonder dat de financiële middelen van 
de patiënt zelf of van zijn lidstaat van aansluiting een hinderpaal vormen.

Amendement 89
Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Alle medische behandelingen, met 
uitzondering van basisbehandelingen, 
vereisen een steeds complexer 
organisatieproces. De kwaliteit van 
medische behandelingen hangt af van 
macro-elementen zoals het 
beroepsopleidingsniveau van het 
personeel, technische en 
infrastructuurvereisten, de organisatie en 
de beschikbare middelen. 

Or. en

Motivering

De complexiteit van een medische behandeling kan variëren van een absoluut basisniveau, 
waarbij een eenvoudige behandeling volstaat en geen organisatie nodig is, tot steeds 
complexere processen waarbij veel verschillende behandelingen, verscheidene 
gezondheidswerkers en soms verschillende omgevingen komen kijken. 

Amendement 90
Umberto Guidoni

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 ter) De informatie waartoe patiënten 
vrije toegang hebben, moet correct en 
transparant zijn en moet, op een ook voor 
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niet-vaklui begrijpelijke wijze, de 
resultaten weergeven van de door elke 
lidstaat ontvangen en erkende
certificeringen, met inbegrip van 
eventuele aanwijzingen van een gebrek 
aan veiligheid en kwaliteit van de 
verstrekte diensten.

Or. en

Motivering

Patiënten, op welke wijze dan ook, correcte en transparante informatie krijgen die op een ook 
voor niet-vaklui begrijpelijke wijze toont welke certificeringen elke lidstaat heeft ontvangen 
en erkend. De lidstaat is verantwoordelijk voor de informatie in kwestie, die moet worden 
beschouwd als een essentieel element om via de betrokken medische structuur de accreditatie 
van dat land te verkrijgen.

Amendement 91
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Omdat van tevoren niet bekend is of 
een bepaalde zorgaanbieder 
gezondheidszorg aan een patiënt uit een 
andere lidstaat of aan een patiënt uit zijn 
eigen lidstaat zal verlenen, moeten de 
voorschriften waarmee gewaarborgd 
wordt dat gezondheidszorg volgens
gemeenschappelijke beginselen en 
duidelijke kwaliteits- en veiligheidsnormen 
wordt verleend, op alle soorten 
gezondheidszorg van toepassing zijn
teneinde de vrijheid om 
grensoverschrijdende gezondheidszorg te 
verlenen en te ontvangen te verzekeren, 
hetgeen de doelstelling van deze richtlijn 
is. De autoriteiten van de lidstaten moeten 
de gemeenschappelijke overkoepelende 
waarden universaliteit, toegang tot 
hoogwaardige zorg, rechtvaardigheid en 

(12) Omdat van tevoren niet bekend is of 
een bepaalde zorgaanbieder 
gezondheidszorg aan een patiënt uit een 
andere lidstaat dan wel aan een patiënt uit 
zijn eigen lidstaat zal verlenen, moeten de 
voorschriften die waarborgen dat 
gezondheidszorg conform
gemeenschappelijke beginselen en 
duidelijke kwaliteits- en veiligheidsnormen 
wordt verleend, op alle soorten 
gezondheidszorg van toepassing zijn. Dit is 
noodzakelijk voor de verzekering van de
vrijheid om grensoverschrijdende 
gezondheidszorg te verlenen en te 
ontvangen. De autoriteiten van de lidstaten 
moeten de gemeenschappelijke 
overkoepelende waarden van universaliteit, 
toegang tot hoogwaardige zorg, 
rechtvaardigheid en solidariteit in acht 
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solidariteit in acht nemen, die reeds door
de instellingen van de Gemeenschap en de 
lidstaten algemeen zijn omarmd als reeks 
waarden die door de gezondheidsstelsels 
in heel Europa worden gedeeld. De 
lidstaten moeten tevens waarborgen dat 
deze waarden jegens patiënten en burgers 
uit andere lidstaten in acht worden 
genomen en dat alle patiënten een 
rechtvaardige behandeling krijgen op basis 
hun zorgbehoefte, en niet op basis van de 
lidstaat waar zij bij het 
socialezekerheidsstelsel zijn aangesloten.
Daarbij moeten de lidstaten de beginselen 
van het vrije verkeer op de interne markt,
non-discriminatie op grond van onder meer 
nationaliteit (of, voor rechtspersonen, op 
grond van lidstaat van vestiging), en de 
noodzakelijkheid en evenredigheid van
eventuele beperkingen op het vrije verkeer 
naleven. 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.

nemen. Dit zijn immers waarden die de 
instellingen van de Gemeenschap en de
gezondheidsstelsels van alle lidstaten
eensgezind omarmen. De lidstaten moeten 
waarborgen dat deze waarden ook jegens 
patiënten en burgers uit andere lidstaten in 
acht worden genomen en dat alle patiënten 
een rechtvaardige behandeling krijgen op 
basis hun zorgbehoefte, en niet op basis 
van de lidstaat waar zij bij het 
socialezekerheidsstelsel zijn aangesloten.
Daarbij moeten de lidstaten de beginselen 
van het vrije verkeer op de interne markt
en van non-discriminatie op grond van 
onder meer nationaliteit of vestigingsplaats 
en van de noodzakelijkheids- en 
evenredigheidsvoorwaarde voor eventuele 
beperkingen op het vrije verkeer naleven.
Dit impliceert dat deze richtlijn
zorgaanbieders geenszins verplicht om
patiënten uit andere lidstaten voor geplande 
behandelingen te aanvaarden, noch om 
hen te allen tijde dezelfde prijs aan te 
rekenen als deze die geldt voor de eigen 
patiënten. Belemmeringen van het vrij 
verkeer kunnen immers toegestaan zijn op 
grond van dwingende redenen van 
algemeen belang, zoals wanneer de 
instroom van patiënten de capaciteit of de 
financiële balans van een 
gezondheidsstelsel aantast of dreigt aan te 
tasten.

Or. nl

Motivering

Het eerste deel: betere formulering. Het tweede deel: ook in deze moet rekening gehouden 
worden met dwingende redenen van algemeen belang die verband houden met de 
bevoegdheid van de lidstaat om zijn zorgstelsel te organiseren en te financieren (zie o.m.
rechtspraak in het Ferlini arrest.
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Amendement 92
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Omdat van tevoren niet bekend is of 
een bepaalde zorgaanbieder 
gezondheidszorg aan een patiënt uit een 
andere lidstaat of aan een patiënt uit zijn 
eigen lidstaat zal verlenen, moeten de 
voorschriften waarmee gewaarborgd wordt 
dat gezondheidszorg volgens 
gemeenschappelijke beginselen en 
duidelijke kwaliteits- en veiligheidsnormen 
wordt verleend, op alle soorten 
gezondheidszorg van toepassing zijn 
teneinde de vrijheid om 
grensoverschrijdende gezondheidszorg te
verlenen en te ontvangen te verzekeren, 
hetgeen de doelstelling van deze richtlijn 
is. De autoriteiten van de lidstaten moeten 
de gemeenschappelijke overkoepelende 
waarden universaliteit, toegang tot 
hoogwaardige zorg, rechtvaardigheid en 
solidariteit in acht nemen, die reeds door 
de instellingen van de Gemeenschap en de 
lidstaten algemeen zijn omarmd als reeks 
waarden die door de gezondheidsstelsels in 
heel Europa worden gedeeld. De lidstaten 
moeten tevens waarborgen dat deze 
waarden jegens patiënten en burgers uit 
andere lidstaten in acht worden genomen 
en dat alle patiënten een rechtvaardige 
behandeling krijgen op basis hun 
zorgbehoefte, en niet op basis van de 
lidstaat waar zij bij het 
socialezekerheidsstelsel zijn aangesloten.
Daarbij moeten de lidstaten de beginselen 
van het vrije verkeer op de interne markt, 
non-discriminatie op grond van onder meer 
nationaliteit (of, voor rechtspersonen, op 
grond van lidstaat van vestiging), en de 
noodzakelijkheid en evenredigheid van 
eventuele beperkingen op het vrije verkeer 
naleven. Deze richtlijn verplicht 

(12) Omdat van tevoren niet bekend is of 
een bepaalde zorgaanbieder 
gezondheidszorg aan een patiënt uit een 
andere lidstaat of aan een patiënt uit zijn 
eigen lidstaat zal verlenen, moeten de 
voorschriften waarmee gewaarborgd wordt 
dat gezondheidszorg volgens 
gemeenschappelijke beginselen en 
duidelijke kwaliteits- en veiligheidsnormen 
wordt verleend, op alle soorten 
gezondheidszorg van toepassing zijn 
teneinde de vrijheid om 
grensoverschrijdende gezondheidszorg te 
ontvangen te verzekeren, hetgeen de 
doelstelling van deze richtlijn is. De 
autoriteiten van de lidstaten moeten de 
gemeenschappelijke overkoepelende 
waarden universaliteit, toegang tot 
hoogwaardige zorg, rechtvaardigheid en 
solidariteit in acht nemen, die reeds door 
de instellingen van de Gemeenschap en de 
lidstaten algemeen zijn omarmd als reeks 
waarden die door de gezondheidsstelsels in 
heel Europa worden gedeeld. De lidstaten 
moeten tevens waarborgen dat deze 
waarden jegens patiënten en burgers uit 
andere lidstaten in acht worden genomen 
en dat alle patiënten een rechtvaardige 
behandeling krijgen op basis hun 
zorgbehoefte, en niet op basis van de 
lidstaat waar zij bij het 
socialezekerheidsstelsel zijn aangesloten.
Daarbij moeten de lidstaten de beginselen 
van het vrije verkeer op de interne markt, 
non-discriminatie op grond van onder meer 
nationaliteit en de noodzakelijkheid en 
evenredigheid van eventuele beperkingen 
op het vrije verkeer naleven.  Deze richtlijn 
verplicht zorgaanbieders echter geenszins 
patiënten uit andere lidstaten voor geplande 
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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.

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. Niettemin moeten 
specifieke bepalingen worden vastgesteld 
voor slachtoffers van ongevallen en 
grootschalige noodsituaties die 
spoedeisende medische zorg nodig 
hebben.

Or. en

Motivering

Voor de kwaliteitsnormen en het universaliteits- en niet-discriminatiebeginsel is het 
belangrijk dat ook dringende medische hulpverlening wordt vermeld.

Amendement 93
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Omdat van tevoren niet bekend is of een 
bepaalde zorgaanbieder gezondheidszorg 
aan een patiënt uit een andere lidstaat of 
aan een patiënt uit zijn eigen lidstaat zal 
verlenen, moeten de voorschriften 
waarmee gewaarborgd wordt dat 
gezondheidszorg volgens 
gemeenschappelijke beginselen en 
duidelijke kwaliteits- en veiligheidsnormen 
wordt verleend, op alle soorten 
gezondheidszorg van toepassing zijn 
teneinde de vrijheid om 
grensoverschrijdende gezondheidszorg te 
verlenen en te ontvangen te verzekeren, 
hetgeen de doelstelling van deze richtlijn 
is. De autoriteiten van de lidstaten moeten 
de gemeenschappelijke overkoepelende 
waarden universaliteit, toegang tot 
hoogwaardige zorg, rechtvaardigheid en 

Omdat van tevoren niet bekend is of een 
bepaalde zorgaanbieder gezondheidszorg 
aan een patiënt uit een andere lidstaat of 
aan een patiënt uit zijn eigen lidstaat zal 
verlenen, moeten de voorschriften 
waarmee gewaarborgd wordt dat 
gezondheidszorg volgens 
gemeenschappelijke beginselen en 
duidelijke kwaliteits- en veiligheidsnormen 
wordt verleend, op alle soorten 
gezondheidszorg van toepassing zijn 
teneinde de vrijheid om 
grensoverschrijdende gezondheidszorg te 
verlenen en te ontvangen te verzekeren, 
hetgeen de doelstelling van deze richtlijn 
is. De autoriteiten van de lidstaten moeten 
de gemeenschappelijke overkoepelende 
waarden universaliteit, toegang tot 
hoogwaardige zorg, rechtvaardigheid en 
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solidariteit in acht nemen, die reeds door 
de instellingen van de Gemeenschap en de 
lidstaten algemeen zijn omarmd als reeks 
waarden die door de gezondheidsstelsels in 
heel Europa worden gedeeld. De lidstaten 
moeten tevens waarborgen dat deze 
waarden jegens patiënten en burgers uit 
andere lidstaten in acht worden genomen 
en dat alle patiënten een rechtvaardige 
behandeling krijgen op basis hun 
zorgbehoefte, en niet op basis van de 
lidstaat waar zij bij het 
socialezekerheidsstelsel zijn aangesloten.
Daarbij moeten de lidstaten de beginselen 
van het vrije verkeer op de interne markt, 
non-discriminatie op grond van onder meer 
nationaliteit (of, voor rechtspersonen, op 
grond van lidstaat van vestiging), en de 
noodzakelijkheid en evenredigheid van 
eventuele beperkingen op het vrije verkeer 
naleven. 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.

solidariteit in acht nemen, die reeds door 
de instellingen van de Gemeenschap en de 
lidstaten algemeen zijn omarmd als reeks 
waarden die door de gezondheidsstelsels in 
heel Europa worden gedeeld. De lidstaten 
moeten tevens waarborgen dat deze 
waarden jegens patiënten en burgers uit 
andere lidstaten in acht worden genomen 
en dat alle patiënten een rechtvaardige 
behandeling krijgen (hetgeen uitdrukkelijk 
betekent dat er geen sprake mag zijn van 
discriminatie van binnenlandse patiënten 
en dienstverleners) op basis hun 
zorgbehoefte, en niet op basis van de 
lidstaat waar zij bij het 
socialezekerheidsstelsel zijn aangesloten.
Daarbij moeten de lidstaten de beginselen 
van het vrije verkeer op de interne markt, 
non-discriminatie op grond van onder meer 
nationaliteit (of, voor rechtspersonen, op 
grond van lidstaat van vestiging), en de 
noodzakelijkheid en evenredigheid van 
eventuele beperkingen op het vrije verkeer 
naleven. 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. de

Amendement 94
Nicolae Vlad Popa

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Omdat van tevoren niet bekend is of 
een bepaalde zorgaanbieder 
gezondheidszorg aan een patiënt uit een 
andere lidstaat of aan een patiënt uit zijn 

(12) Omdat van tevoren niet bekend is of 
een bepaalde zorgaanbieder 
gezondheidszorg aan een patiënt uit een 
andere lidstaat of aan een patiënt uit zijn 
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eigen lidstaat zal verlenen, moeten de 
voorschriften waarmee gewaarborgd wordt 
dat gezondheidszorg volgens 
gemeenschappelijke beginselen en 
duidelijke kwaliteits- en veiligheidsnormen 
wordt verleend, op alle soorten 
gezondheidszorg van toepassing zijn 
teneinde de vrijheid om 
grensoverschrijdende gezondheidszorg te 
verlenen en te ontvangen te verzekeren, 
hetgeen de doelstelling van deze richtlijn 
is. De autoriteiten van de lidstaten moeten 
de gemeenschappelijke overkoepelende 
waarden universaliteit, toegang tot 
hoogwaardige zorg, rechtvaardigheid en 
solidariteit in acht nemen, die reeds door 
de instellingen van de Gemeenschap en de 
lidstaten algemeen zijn omarmd als reeks 
waarden die door de gezondheidsstelsels in 
heel Europa worden gedeeld. De lidstaten 
moeten tevens waarborgen dat deze 
waarden jegens patiënten en burgers uit 
andere lidstaten in acht worden genomen 
en dat alle patiënten een rechtvaardige 
behandeling krijgen op basis hun 
zorgbehoefte, en niet op basis van de 
lidstaat waar zij bij het 
socialezekerheidsstelsel zijn aangesloten.
Daarbij moeten de lidstaten de beginselen 
van het vrije verkeer op de interne markt, 
non-discriminatie op grond van onder meer 
nationaliteit (of, voor rechtspersonen, op 
grond van lidstaat van vestiging), en de 
noodzakelijkheid en evenredigheid van 
eventuele beperkingen op het vrije verkeer 
naleven. 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.

eigen lidstaat zal verlenen, moeten de 
voorschriften waarmee gewaarborgd wordt 
dat gezondheidszorg volgens 
gemeenschappelijke beginselen en 
duidelijke kwaliteits- en veiligheidsnormen 
wordt verleend, op alle soorten 
gezondheidszorg van toepassing zijn 
teneinde de vrijheid om 
grensoverschrijdende gezondheidszorg te 
verlenen en te ontvangen te verzekeren, 
hetgeen de doelstelling van deze richtlijn 
is. De autoriteiten van de lidstaten moeten 
de gemeenschappelijke overkoepelende 
waarden universaliteit, toegang tot 
hoogwaardige zorg, rechtvaardigheid en 
solidariteit in acht nemen, die reeds door 
de instellingen van de Gemeenschap en de 
lidstaten algemeen zijn omarmd als reeks 
waarden die door de gezondheidsstelsels in 
heel Europa worden gedeeld. De lidstaten 
moeten tevens waarborgen dat deze 
waarden jegens patiënten en burgers uit 
andere lidstaten in acht worden genomen 
en dat alle patiënten een rechtvaardige 
behandeling krijgen op basis hun 
zorgbehoefte, en niet op basis van de 
lidstaat waar zij bij het 
socialezekerheidsstelsel zijn aangesloten.
Daarbij moeten de lidstaten de beginselen 
van het vrije verkeer van natuurlijke 
personen en rechtspersonen op de interne 
markt, non-discriminatie op grond van 
onder meer nationaliteit, en de 
noodzakelijkheid en evenredigheid van 
eventuele beperkingen op het vrije verkeer 
naleven. 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
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Motivering

In de oorspronkelijke tekst was sprake van zowel natuurlijke personen (als zorgontvangers) 
als rechtspersonen (als zorgaanbieders). Het begrip “personen” is minder duidelijk.

Amendement 95
John Bowis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Omdat van tevoren niet bekend is of een 
bepaalde zorgaanbieder gezondheidszorg 
aan een patiënt uit een andere lidstaat of 
aan een patiënt uit zijn eigen lidstaat zal 
verlenen, moeten de voorschriften 
waarmee gewaarborgd wordt dat 
gezondheidszorg volgens 
gemeenschappelijke beginselen en 
duidelijke kwaliteits- en veiligheidsnormen 
wordt verleend, op alle soorten 
gezondheidszorg van toepassing zijn 
teneinde de vrijheid om 
grensoverschrijdende gezondheidszorg te 
verlenen en te ontvangen te verzekeren, 
hetgeen de doelstelling van deze richtlijn 
is. De autoriteiten van de lidstaten moeten 
de gemeenschappelijke overkoepelende 
waarden universaliteit, toegang tot 
hoogwaardige zorg, rechtvaardigheid en 
solidariteit in acht nemen, die reeds door 
de instellingen van de Gemeenschap en de 
lidstaten algemeen zijn omarmd als reeks 
waarden die door de gezondheidsstelsels in 
heel Europa worden gedeeld. De lidstaten 
moeten tevens waarborgen dat deze 
waarden jegens patiënten en burgers uit 
andere lidstaten in acht worden genomen 
en dat alle patiënten een rechtvaardige 
behandeling krijgen op basis hun 
zorgbehoefte, en niet op basis van de 
lidstaat waar zij bij het 
socialezekerheidsstelsel zijn aangesloten.
Daarbij moeten de lidstaten de beginselen 

Omdat van tevoren niet bekend is of een 
bepaalde zorgaanbieder gezondheidszorg 
aan een patiënt uit een andere lidstaat of 
aan een patiënt uit zijn eigen lidstaat zal 
verlenen, moeten de voorschriften 
waarmee gewaarborgd wordt dat 
gezondheidszorg volgens 
gemeenschappelijke beginselen en 
duidelijke kwaliteits- en veiligheidsnormen 
wordt verleend, op alle soorten 
gezondheidszorg van toepassing zijn
teneinde de vrijheid om 
grensoverschrijdende gezondheidszorg te 
verlenen en te ontvangen te verzekeren, 
hetgeen de doelstelling van deze richtlijn 
is. De autoriteiten van de lidstaten moeten 
de gemeenschappelijke overkoepelende 
waarden universaliteit, toegang tot 
hoogwaardige zorg, rechtvaardigheid en 
solidariteit in acht nemen, die reeds door 
de instellingen van de Gemeenschap en de 
lidstaten algemeen zijn omarmd als reeks 
waarden die door de gezondheidsstelsels in 
heel Europa worden gedeeld. De lidstaten
moeten tevens waarborgen dat deze 
waarden jegens patiënten en burgers uit 
andere lidstaten in acht worden genomen 
en dat alle patiënten een rechtvaardige 
behandeling krijgen op basis hun 
zorgbehoefte, en niet op basis van de 
lidstaat waar zij bij het 
socialezekerheidsstelsel zijn aangesloten.
Daarbij moeten de lidstaten de beginselen 
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van het vrije verkeer op de interne markt, 
non-discriminatie op grond van onder meer 
nationaliteit (of, voor rechtspersonen, op 
grond van lidstaat van vestiging), en de 
noodzakelijkheid en evenredigheid van 
eventuele beperkingen op het vrije verkeer 
naleven. 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.

van het vrije verkeer op de interne markt, 
non-discriminatie op grond van onder meer 
nationaliteit (of, voor rechtspersonen, op 
grond van lidstaat van vestiging), en de 
noodzakelijkheid en evenredigheid van 
eventuele beperkingen op het vrije verkeer 
naleven. 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. Om patiënten in 
staat te stellen een weloverwogen keuze te 
maken wanneer zij in een andere lidstaat 
gezondheidszorg wensen te ontvangen, 
moeten de lidstaten ervoor zorgen dat 
patiënten de nodige informatie krijgen 
over de gezondheids- en kwaliteitsnormen 
die gelden in de lidstaat waar de 
behandeling plaatsvindt, alsook over de 
kenmerken van de gezondheidszorg die 
door een bepaalde zorgaanbieder wordt 
verstrekt. Deze informatie moet ook 
beschikbaar worden gesteld in vormen die 
toegankelijk zijn voor mensen met een 
handicap.

Or. en

Amendement 96
Kathy Sinnott

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Omdat van tevoren niet bekend is of 
een bepaalde zorgaanbieder 
gezondheidszorg aan een patiënt uit een 
andere lidstaat of aan een patiënt uit zijn 
eigen lidstaat zal verlenen, moeten de 
voorschriften waarmee gewaarborgd wordt 
dat gezondheidszorg volgens 

(12) Omdat van tevoren niet bekend is of 
een bepaalde zorgaanbieder 
gezondheidszorg aan een patiënt uit een 
andere lidstaat of aan een patiënt uit zijn 
eigen lidstaat zal verlenen, moeten de 
voorschriften waarmee gewaarborgd wordt 
dat gezondheidszorg volgens 
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gemeenschappelijke beginselen en 
duidelijke kwaliteits- en veiligheidsnormen 
wordt verleend, op alle soorten 
gezondheidszorg van toepassing zijn 
teneinde de vrijheid om 
grensoverschrijdende gezondheidszorg te 
verlenen en te ontvangen te verzekeren, 
hetgeen de doelstelling van deze richtlijn 
is. De autoriteiten van de lidstaten moeten 
de gemeenschappelijke overkoepelende 
waarden universaliteit, toegang tot 
hoogwaardige zorg, rechtvaardigheid en 
solidariteit in acht nemen, die reeds door 
de instellingen van de Gemeenschap en de 
lidstaten algemeen zijn omarmd als reeks 
waarden die door de gezondheidsstelsels in 
heel Europa worden gedeeld. De lidstaten 
moeten tevens waarborgen dat deze 
waarden jegens patiënten en burgers uit 
andere lidstaten in acht worden genomen 
en dat alle patiënten een rechtvaardige 
behandeling krijgen op basis hun 
zorgbehoefte, en niet op basis van de 
lidstaat waar zij bij het 
socialezekerheidsstelsel zijn aangesloten.
Daarbij moeten de lidstaten de beginselen 
van het vrije verkeer op de interne markt, 
non-discriminatie op grond van onder meer 
nationaliteit (of, voor rechtspersonen, op 
grond van lidstaat van vestiging), en de 
noodzakelijkheid en evenredigheid van 
eventuele beperkingen op het vrije verkeer 
naleven. 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.

gemeenschappelijke beginselen en 
duidelijke kwaliteits- en veiligheidsnormen 
wordt verleend, op alle soorten 
gezondheidszorg van toepassing zijn 
teneinde de vrijheid om 
grensoverschrijdende gezondheidszorg te 
verlenen en te ontvangen te verzekeren, 
hetgeen de doelstelling van deze richtlijn 
is. De autoriteiten van de lidstaten moeten 
de gemeenschappelijke overkoepelende 
waarden universaliteit, toegang tot 
hoogwaardige zorg, rechtvaardigheid en 
solidariteit in acht nemen, die reeds door 
de instellingen van de Gemeenschap en de 
lidstaten algemeen zijn omarmd als reeks 
waarden die door de gezondheidsstelsels in 
heel Europa worden gedeeld. De lidstaten 
moeten tevens waarborgen dat deze 
waarden jegens patiënten en burgers uit 
andere lidstaten in acht worden genomen 
en dat alle patiënten een rechtvaardige 
behandeling krijgen op basis hun 
zorgbehoefte, en niet op basis van de 
lidstaat waar zij bij het 
socialezekerheidsstelsel zijn aangesloten.
Daarbij moeten de lidstaten de beginselen 
van het vrije verkeer op de interne markt, 
non-discriminatie op grond van onder meer 
nationaliteit (of, voor rechtspersonen, op 
grond van lidstaat van vestiging), en de 
noodzakelijkheid en evenredigheid van 
eventuele beperkingen op het vrije verkeer 
naleven. 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. Niettemin moeten 
specifieke bepalingen worden vastgesteld 
voor slachtoffers van ongevallen en 
grootschalige noodsituaties die 
spoedeisende medische zorg nodig 
hebben. 

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 een voorafgaande goedkeuring. Gezien de 
behoefte aan een snelle respons als zich in grensgebieden een noodsituatie voordoet, is een 
brede samenwerking vereist tussen de lidstaten en hun regionale nooddiensten.

Amendement 97
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) In het licht van de rechtspraak 
van het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen (arrest van 11 maart 
2004, Commissie/Frankrijk, C-496/01) 
staat het Gemeenschapsrecht er, bij 
gebreke van harmonisatiemaatregelen, 
niet aan in de weg dat een lidstaat in het 
kader van een vergunningsregeling zijn 
niveau van bescherming van de 
volksgezondheid oplegt aan in een andere 
lidstaat gevestigde zorgaanbieders die 
diensten willen aanbieden aan in de eerste 
lidstaat verzekerde patiënten. De 
voorwaarden waaraan moet worden 
voldaan voor het verkrijgen van deze 
vergunning mogen echter geen onnodige 
herhaling zijn van overeenkomstige 
wettelijke voorwaarden waaraan reeds in 
de lidstaat van vestiging is voldaan.

Or. es

Motivering

Dit vormt voor de burgers een garantie dat de kwaliteitsnormen ten minste gelijkwaardig zijn 
aan die van de lidstaat van aansluiting.
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Amendement 98
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Bovendien moeten patiënten uit 
andere lidstaten gelijk worden behandeld 
als onderdanen van de lidstaat waar de 
behandeling plaatsvindt en mogen zij
overeenkomstig de algemene beginselen 
van rechtvaardigheid en non-discriminatie, 
zoals vastgelegd in artikel 21 van het 
Handvest, op generlei wijze worden 
gediscrimineerd op grond van geslacht, ras, 
kleur, etnische of sociale afkomst, 
genetische kenmerken, taal, godsdienst of 
overtuigingen, politieke of andere 
denkbeelden, het behoren tot een nationale 
minderheid, vermogen, geboorte, een 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid.
De lidstaten mogen bij behandelingen
alleen onderscheid naar verschillende 
groepen patiënten maken wanneer zij 
kunnen aantonen dat dit om legitieme 
medische redenen gerechtvaardigd is, zoals 
bij specifieke maatregelen voor vrouwen of 
bepaalde leeftijdsgroepen (bv. gratis 
vaccinatie van kinderen of ouderen).
Voorts moet deze richtlijn, omdat zij de 
grondrechten eerbiedigt en uitgaat van de 
beginselen die met name in het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie 
zijn vastgelegd, ten uitvoer worden gelegd 
en worden toegepast met inachtneming van 
het recht op gelijkheid voor de wet en het 
beginsel van non-discriminatie,
overeenkomstig de algemene 
rechtsbeginselen die zijn neergelegd in de 
artikelen 20 en 21 van het Handvest. Deze 
richtlijn is van toepassing onverminderd 
Richtlijn 2000/43/EG van de Raad van 29 
juni 2000 houdende toepassing van het 
beginsel van gelijke behandeling van 
personen ongeacht ras of etnische 
afstamming en andere richtlijnen ter 

(13) Overeenkomstig de algemene 
beginselen van rechtvaardigheid en non-
discriminatie, zoals vastgelegd in artikel 21 
van het Handvest, mogen patiënten uit 
andere lidstaten op generlei wijze worden 
gediscrimineerd op grond van geslacht, ras, 
kleur, etnische of sociale afkomst, 
genetische kenmerken, taal, godsdienst of 
overtuigingen, politieke of andere 
denkbeelden, het behoren tot een nationale 
minderheid, vermogen, geboorte, een 
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid.
De lidstaten mogen bij behandelingen
slechts onderscheid naar verschillende 
groepen patiënten maken wanneer zij 
kunnen aantonen dat dit om legitieme 
medische redenen gerechtvaardigd is, zoals 
bij specifieke maatregelen voor vrouwen of 
bepaalde leeftijdsgroepen (bv. gratis 
vaccinatie van kinderen of ouderen).
Voorts moet deze richtlijn, omdat zij de 
grondrechten eerbiedigt en uitgaat van de 
beginselen die met name in het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie 
zijn vastgelegd, ten uitvoer worden gelegd 
en worden toegepast met inachtneming van 
het recht op gelijkheid voor de wet en het 
beginsel van non-discriminatie, 
overeenkomstig de algemene 
rechtsbeginselen die zijn neergelegd in de 
artikelen 20 en 21 van het Handvest. Deze 
richtlijn is van toepassing onverminderd 
Richtlijn 2000/43/EG van de Raad van 29 
juni 2000 houdende toepassing van het 
beginsel van gelijke behandeling van 
personen ongeacht ras of etnische 
afstamming en andere richtlijnen ter 
uitvoering van artikel 13 van het Verdrag.
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uitvoering van artikel 13 van het Verdrag.
Daarom is in de richtlijn bepaald dat 
patiënten gelijk moeten 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 moeten worden beschermd.

Or. nl

Motivering

Zie ook motivering amendement op overweging 12.

Amendement 99
Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Wanneer patiënten uit een andere
lidstaat een beroep doen op de nationale 
overheidsdienst van een ander land, 
moeten zij het wetgevingskader naleven 
van de lidstaat waar de behandeling 
plaatsvindt of de regio die hen ontvangt, 
zowel wat de opnameprocedure, de 
wachtlijsten of de keuze van de arts als 
wat de patiëntenrechten en de 
ziekenhuisnormen betreft.

Or. es

Motivering

Als grensoverschrijdende patiënten en binnenlandse patiënten niet dezelfde rechten hebben, 
kan dat tot interne spanningen en een stelsel met twee snelheden.
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Amendement 100
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Onderzoek wijst erop dat 
gezondheidszorg in 10% van de gevallen 
schade oplevert. De invoering van 
duidelijke gemeenschappelijke 
verplichtingen voor de omgang met schade 
als gevolg van gezondheidszorg is dan ook 
essentieel om te voorkomen dat een gebrek 
aan vertrouwen in deze mechanismen een 
belemmering voor de verbreiding van 
grensoverschrijdende gezondheidszorg 
vormt. De dekking van schade en de 
vergoeding door de stelsels van het land 
waar de behandeling plaatsvindt, mag de 
lidstaten niet beletten de dekking van hun 
binnenlandse stelsels uit te breiden tot 
patiënten uit hun land die zich in het 
buitenland willen laten behandelen 
wanneer dit in het belang van de patiënt is, 
in het bijzonder voor patiënten voor wie 
het gebruik van gezondheidszorg in een 
andere lidstaat noodzakelijk is.

(15) Onderzoek wijst erop dat 
gezondheidszorg in 10% van de gevallen 
schade oplevert. Ervoor zorgen dat de 
lidstaten waar de behandeling plaatsvindt, 
beschikken over een systeem (met 
inbegrip van de verlening van nazorg)
voor de omgang met schade als gevolg van 
gezondheidszorg, zoals gedefinieerd door 
de lidstaat van aansluiting, is dan ook 
essentieel om te voorkomen dat een gebrek 
aan vertrouwen in deze mechanismen een 
belemmering voor de verbreiding van 
grensoverschrijdende gezondheidszorg 
vormt. De dekking van schade en de 
vergoeding door de stelsels van het land 
waar de behandeling plaatsvindt, mag de 
lidstaten niet beletten de dekking van hun 
binnenlandse stelsels uit te breiden tot 
patiënten uit hun land die zich in het 
buitenland willen laten behandelen 
wanneer dit in het belang van de patiënt is, 
in het bijzonder voor patiënten voor wie 
het gebruik van gezondheidszorg in een 
andere lidstaat noodzakelijk is.

Or. en

Motivering

Bij de definitie van “schade” moet ermee rekening worden gehouden dat daarvan 
uiteenlopende versies bestaan in de wetgevingen van de lidstaten. Om verwarring te 
voorkomen voor op patiënten in behandeling de wettelijke definitie van “schade” gelden die 
wordt gebruikt in de lidstaat waar de behandeling plaatsvindt. 
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Amendement 101
Edite Estrela

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Onderzoek wijst erop dat 
gezondheidszorg in 10% van de gevallen 
schade oplevert. De invoering van 
duidelijke gemeenschappelijke 
verplichtingen voor de omgang met schade 
als gevolg van gezondheidszorg is dan ook 
essentieel om te voorkomen dat een gebrek 
aan vertrouwen in deze mechanismen een 
belemmering voor de verbreiding van 
grensoverschrijdende gezondheidszorg 
vormt. De dekking van schade en de 
vergoeding door de stelsels van het land 
waar de behandeling plaatsvindt, mag de 
lidstaten niet beletten de dekking van hun 
binnenlandse stelsels uit te breiden tot 
patiënten uit hun land die zich in het 
buitenland willen laten behandelen 
wanneer dit in het belang van de patiënt is, 
in het bijzonder voor patiënten voor wie 
het gebruik van gezondheidszorg in een 
andere lidstaat noodzakelijk is.

(15) Onderzoek wijst erop dat 
gezondheidszorg in 10% van de gevallen 
schade oplevert. De invoering van 
duidelijke gemeenschappelijke 
verplichtingen met betrekking tot 
vermijdbare schade als gevolg van 
gezondheidszorg is dan ook essentieel om 
te voorkomen dat een gebrek aan 
vertrouwen in deze mechanismen een 
belemmering voor de verbreiding van 
grensoverschrijdende gezondheidszorg 
vormt. De dekking van schade en de 
vergoeding door de stelsels van het land
waar de behandeling plaatsvindt, mag de 
lidstaten niet beletten de dekking van hun 
binnenlandse stelsels uit te breiden tot 
patiënten uit hun land die zich in het 
buitenland willen laten behandelen 
wanneer dit in het belang van de patiënt is, 
in het bijzonder voor patiënten voor wie 
het gebruik van gezondheidszorg in een 
andere lidstaat noodzakelijk is.

Or. pt

Amendement 102
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De lidstaten moeten ervoor zorgen dat 
er voor de op hun grondgebied verleende 
gezondheidszorg op de aard en de omvang 
van het risico afgestemde mechanismen 

(16) De lidstaten moeten ervoor zorgen dat 
er voor de op hun grondgebied verleende 
gezondheidszorg op de aard en de omvang 
van het risico afgestemde mechanismen 
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zijn die patiënten beschermen en 
schadeloosstellen in geval van schade. De 
aard en/of de wijze van uitvoering van die 
mechanismen worden echter door de 
lidstaat bepaald.

zijn die patiënten beschermen en 
schadeloosstellen in geval van schade. De 
aard en/of de wijze van uitvoering van die 
mechanismen worden echter door de 
lidstaat bepaald. In elk geval moeten 
specifieke bepalingen en speciale 
coördinatiemaatregelen worden 
vastgesteld voor de coördinatie van de 
activiteiten van ziekenhuizen die 
topcentra zijn, met name om de patiënten 
in de EU die er echt behoefte aan hebben, 
toegang te bieden tot de beste zorg. 
Daartoe moet elke lidstaat, met name als 
het gaat om patiënten die uit eigen 
beweging handelen, de nationale, 
regionale en lokale instanties aanwijzen 
die bevoegd zijn om na te gaan of het echt 
nodig is een beroep te doen op 
gezondheidszorg in een ander land, en om 
de lijsten op te stellen van voorafgaande 
toestemmingen voor een behandeling in 
een topcentrum in een andere lidstaat dan 
die waar de patiënt woont. Daarna moet 
de lidstaat van aansluiting in de nodige 
middelen voorzien om de kosten van de 
behandeling waarvoor voorafgaande 
toestemming is gegeven, te vergoeden. 

Or. it

Motivering

Er is behoefte aan Europese topcentra die in bepaalde ziekten gespecialiseerd zijn, en 
Europese patiënten moeten daar ten volle gebruik van kunnen maken.

Amendement 103
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Het recht op bescherming van 
persoonsgegevens is een grondrecht dat is 

(17) Het recht op bescherming van 
persoonsgegevens is een grondrecht dat is
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vastgelegd in artikel 8 van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie. 
Om de continuïteit van 
grensoverschrijdende gezondheidszorg te 
kunnen waarborgen, moeten 
persoonsgegevens over de gezondheid van 
patiënten worden doorgegeven. Deze 
persoonsgegevens moeten vrij van de ene 
naar de andere lidstaat kunnen worden 
doorgegeven, maar tegelijkertijd moeten de 
grondrechten van personen worden 
gewaarborgd. Richtlijn 95/46/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
24 oktober 1995 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens geeft personen 
recht op toegang tot de persoonsgegevens 
die hun gezondheid betreffen, bijvoorbeeld 
tot medische patiëntendossiers waarin 
onder meer informatie over diagnosen, 
onderzoeksresultaten, beoordelingen door 
behandeld artsen en verrichte
behandelingen en ingrepen wordt 
opgenomen. Deze bepalingen zijn ook van 
toepassing in het kader van de 
grensoverschrijdende gezondheidszorg 
waarop deze richtlijn betrekking heeft.

vastgelegd in artikel 8 van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie. 
Om de continuïteit van 
grensoverschrijdende gezondheidszorg te 
kunnen waarborgen, moeten 
persoonsgegevens over de gezondheid van 
patiënten worden doorgegeven. Deze 
persoonsgegevens moeten vrij van de ene 
naar de andere lidstaat kunnen worden 
doorgegeven, maar tegelijkertijd moeten de 
grondrechten van personen worden 
gewaarborgd. Richtlijn 95/46/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
24 oktober 1995 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens geeft personen 
recht op toegang tot de persoonsgegevens 
die hun gezondheid betreffen, bijvoorbeeld 
tot medische patiëntendossiers waarin 
onder meer informatie over diagnosen, 
onderzoeksresultaten, beoordelingen door 
behandeld artsen en verrichte 
behandelingen en ingrepen wordt 
opgenomen. Deze bepalingen zijn ook van 
toepassing in het kader van de 
grensoverschrijdende gezondheidszorg 
waarop deze richtlijn betrekking heeft. De 
patiënt moet de vrijgave van zijn 
persoonsgegevens om het even wanneer 
kunnen herroepen en moet bevestiging 
krijgen dat zijn gegevens gewist zijn. 

Or. de

Amendement 104
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Het recht op vergoeding van de kosten 
van in een andere lidstaat verleende 

(18) Het recht op vergoeding van de kosten 
van in een andere lidstaat verleende 



AM\763599NL.doc 59/71 PE418.293v01-00

NL

gezondheidszorg door het wettelijk 
socialezekerheidsstelsel waarbij patiënten
verzekerd zijn, is door het Hof van Justitie 
in diverse arresten erkend. Het Hof van 
Justitie heeft geoordeeld dat de 
Verdragsbepalingen betreffende de vrijheid 
van dienstverrichting de vrijheid 
impliceren van ontvangers van 
gezondheidszorg, waaronder zij die 
geneeskundige behandeling behoeven, om 
zich met het oog daarop naar een andere 
lidstaat te begeven. Hetzelfde geldt voor 
ontvangers van gezondheidszorg die op 
een andere wijze, bijvoorbeeld via 
diensten op het gebied van e-
gezondheidszorg, gezondheidszorg willen 
ontvangen die in een andere lidstaat wordt 
verleend. Hoewel het Gemeenschapsrecht 
de bevoegdheid van de lidstaten om hun 
stelsels van gezondheidszorg en sociale 
zekerheid in te richten onverlet laat, 
moeten zij bij de uitoefening van die 
bevoegdheid het Gemeenschapsrecht, en in 
het bijzonder de Verdragsbepalingen 
betreffende het vrij verrichten van 
diensten, naleven. Volgens die bepalingen 
mogen de lidstaten geen 
ongerechtvaardigde beperkingen op de 
uitoefening van die vrijheid in de 
gezondheidszorgsector invoeren of 
handhaven.

gezondheidszorg of aangekochte goederen 
die kaderen in gezondheidszorg door het 
wettelijk socialezekerheidsstelsel waarbij 
patiënten aangesloten zijn, is door het Hof 
van Justitie in diverse arresten erkend. Het 
Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de 
Verdragsbepalingen betreffende de vrijheid 
van diensten en goederen de vrijheid 
impliceren van patiënten om 
gezondheidszorgdiensten bewust te 
ontvangen en om goederen in het kader
van gezondheidszorg bewust te kopen in
een andere lidstaat. Hetzelfde geldt voor 
ontvangers van gezondheidszorg die via 
telegeneeskunde gezondheidszorgdiensten
willen ontvangen vanuit een andere 
lidstaat, dan deze waar zij sociaal 
verzekerd zijn. Hoewel het 
Gemeenschapsrecht de bevoegdheid van de 
lidstaten om hun stelsels van 
gezondheidszorg en sociale zekerheid in te 
richten onverlet laat, moeten zij bij de 
uitoefening van die bevoegdheid het 
Gemeenschapsrecht, en in het bijzonder de 
Verdragsbepalingen betreffende het vrij 
verrichten van diensten en goederen, 
naleven. Volgens die bepalingen mogen de 
lidstaten geen ongerechtvaardigde 
beperkingen op deze vrijheden invoeren of 
handhaven.

Or. nl

Motivering

Deze overweging heeft niet alleen betrekking op dienstverlening maar ook op de aankoop van 
goederen in het kader van grensoverschrijdende gezondheidszorg. Verder wordt deze 
overweging beter geformuleerd.
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Amendement 105
John Bowis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Het recht op vergoeding van de kosten 
van in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg door het wettelijk 
socialezekerheidsstelsel waarbij patiënten 
verzekerd zijn, is door het Hof van Justitie 
in diverse arresten erkend. Het Hof van 
Justitie heeft geoordeeld dat de 
Verdragsbepalingen betreffende de vrijheid 
van dienstverrichting de vrijheid 
impliceren van ontvangers van 
gezondheidszorg, waaronder zij die 
geneeskundige behandeling behoeven, om 
zich met het oog daarop naar een andere 
lidstaat te begeven. Hetzelfde geldt voor 
ontvangers van gezondheidszorg die op 
een andere wijze, bijvoorbeeld via 
diensten op het gebied van e-
gezondheidszorg, gezondheidszorg willen 
ontvangen die in een andere lidstaat 
wordt verleend. Hoewel het 
Gemeenschapsrecht de bevoegdheid van de 
lidstaten om hun stelsels van 
gezondheidszorg en sociale zekerheid in te 
richten onverlet laat, moeten zij bij de 
uitoefening van die bevoegdheid het 
Gemeenschapsrecht, en in het bijzonder de 
Verdragsbepalingen betreffende het vrij 
verrichten van diensten, naleven. Volgens 
die bepalingen mogen de lidstaten geen 
ongerechtvaardigde beperkingen op de 
uitoefening van die vrijheid in de 
gezondheidszorgsector invoeren of 
handhaven.

(18) Het recht op vergoeding van de kosten 
van in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg door het wettelijk 
socialezekerheidsstelsel waarbij patiënten 
verzekerd zijn, is door het Hof van Justitie 
in diverse arresten erkend. Het Hof van 
Justitie heeft geoordeeld dat de 
Verdragsbepalingen betreffende de vrijheid 
van dienstverrichting de vrijheid 
impliceren van ontvangers van 
gezondheidszorg, waaronder zij die 
geneeskundige behandeling behoeven, om 
zich met het oog daarop naar een andere 
lidstaat te begeven. Hoewel het 
Gemeenschapsrecht de bevoegdheid van de 
lidstaten om hun stelsels van 
gezondheidszorg en sociale zekerheid in te 
richten onverlet laat, moeten zij bij de 
uitoefening van die bevoegdheid het 
Gemeenschapsrecht, en in het bijzonder de 
Verdragsbepalingen betreffende het vrij 
verrichten van diensten, naleven. Volgens 
die bepalingen mogen de lidstaten geen 
ongerechtvaardigde beperkingen op de 
uitoefening van die vrijheid in de 
gezondheidszorgsector invoeren of 
handhaven.

Or. en
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Amendement 106
Stefano Zappalà

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Het recht op vergoeding van de kosten 
van in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg door het wettelijk 
socialezekerheidsstelsel waarbij patiënten 
verzekerd zijn, is door het Hof van Justitie 
in diverse arresten erkend. Het Hof van 
Justitie heeft geoordeeld dat de 
Verdragsbepalingen betreffende de vrijheid 
van dienstverrichting de vrijheid 
impliceren van ontvangers van 
gezondheidszorg, waaronder zij die 
geneeskundige behandeling behoeven, om 
zich met het oog daarop naar een andere 
lidstaat te begeven. Hetzelfde geldt voor 
ontvangers van gezondheidszorg die op 
een andere wijze, bijvoorbeeld via 
diensten op het gebied van e-
gezondheidszorg, gezondheidszorg willen 
ontvangen die in een andere lidstaat 
wordt verleend. Hoewel het 
Gemeenschapsrecht de bevoegdheid van de 
lidstaten om hun stelsels van 
gezondheidszorg en sociale zekerheid in te 
richten onverlet laat, moeten zij bij de 
uitoefening van die bevoegdheid het 
Gemeenschapsrecht, en in het bijzonder de 
Verdragsbepalingen betreffende het vrij 
verrichten van diensten, naleven. Volgens 
die bepalingen mogen de lidstaten geen 
ongerechtvaardigde beperkingen op de 
uitoefening van die vrijheid in de 
gezondheidszorgsector invoeren of 
handhaven.

(18) Het recht op vergoeding van de kosten 
van in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg door het wettelijk 
socialezekerheidsstelsel waarbij patiënten 
verzekerd zijn, is door het Hof van Justitie 
in diverse arresten erkend. Het Hof van 
Justitie heeft geoordeeld dat de 
Verdragsbepalingen betreffende de vrijheid 
van dienstverrichting de vrijheid 
impliceren van ontvangers van 
gezondheidszorg, waaronder zij die 
geneeskundige behandeling behoeven, om 
zich met het oog daarop naar een andere 
lidstaat te begeven. Hoewel het 
Gemeenschapsrecht de bevoegdheid van de 
lidstaten om hun stelsels van 
gezondheidszorg en sociale zekerheid in te 
richten onverlet laat, moeten zij bij de 
uitoefening van die bevoegdheid het 
Gemeenschapsrecht, en in het bijzonder de 
Verdragsbepalingen betreffende het vrij 
verrichten van diensten, naleven. Volgens 
die bepalingen mogen de lidstaten geen 
ongerechtvaardigde beperkingen op de 
uitoefening van die vrijheid in de 
gezondheidszorgsector invoeren of 
handhaven.

Or. en

Motivering

Dit beginsel is niet vastgesteld in de rechtspraak. De zin in de overweging is dan ook 
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misleidend. Met betrekking tot internetapotheken heeft het Hof van Justitie (C-322/01) 
namelijk bevestigd dat bepaalde nationale beperkingen op de verkoop van geneesmiddelen 
via internet in overeenstemming zijn met de internemarktregels van het Verdrag. Om 
volledige duidelijkheid te verschaffen, mag dit voorstel geen twijfel doen rijzen over de 
wettelijkheid van nationale regels betreffende internetapotheken.

Amendement 107
Peter Liese

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Het recht op vergoeding van de kosten 
van in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg door het wettelijk 
socialezekerheidsstelsel waarbij patiënten 
verzekerd zijn, is door het Hof van Justitie 
in diverse arresten erkend. Het Hof van 
Justitie heeft geoordeeld dat de 
Verdragsbepalingen betreffende de vrijheid 
van dienstverrichting de vrijheid 
impliceren van ontvangers van 
gezondheidszorg, waaronder zij die 
geneeskundige behandeling behoeven, om 
zich met het oog daarop naar een andere 
lidstaat te begeven. Hetzelfde geldt voor 
ontvangers van gezondheidszorg die op 
een andere wijze, bijvoorbeeld via 
diensten op het gebied van e-
gezondheidszorg, gezondheidszorg willen 
ontvangen die in een andere lidstaat 
wordt verleend. Hoewel het 
Gemeenschapsrecht de bevoegdheid van de 
lidstaten om hun stelsels van 
gezondheidszorg en sociale zekerheid in te 
richten onverlet laat, moeten zij bij de 
uitoefening van die bevoegdheid het 
Gemeenschapsrecht, en in het bijzonder de 
Verdragsbepalingen betreffende het vrij 
verrichten van diensten, naleven. Volgens 
die bepalingen mogen de lidstaten geen 
ongerechtvaardigde beperkingen op de 
uitoefening van die vrijheid in de 
gezondheidszorgsector invoeren of 

(18) Het recht op vergoeding van de kosten 
van in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg door het wettelijk 
socialezekerheidsstelsel waarbij patiënten 
verzekerd zijn, is door het Hof van Justitie 
in diverse arresten erkend. Het Hof van 
Justitie heeft geoordeeld dat de 
Verdragsbepalingen betreffende de vrijheid 
van dienstverrichting de vrijheid 
impliceren van ontvangers van 
gezondheidszorg, waaronder zij die 
geneeskundige behandeling behoeven, om 
zich met het oog daarop naar een andere 
lidstaat te begeven. Hoewel het 
Gemeenschapsrecht de bevoegdheid van de 
lidstaten om hun stelsels van 
gezondheidszorg en sociale zekerheid in te 
richten onverlet laat, moeten zij bij de 
uitoefening van die bevoegdheid het 
Gemeenschapsrecht, en in het bijzonder de 
Verdragsbepalingen betreffende het vrij 
verrichten van diensten, naleven. Volgens 
die bepalingen mogen de lidstaten geen 
ongerechtvaardigde beperkingen op de 
uitoefening van die vrijheid in de 
gezondheidszorgsector invoeren of 
handhaven.
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handhaven.

Or. de

Motivering

In de rechtspraak van het Hof van Justitie is geen sprake van e-gezondheidsdiensten: deze 
bewering is dus misleidend. Het Hof heeft integendeel erkend dat een nationaal verbod op 
postorderverkoop van alleen op recept verkrijgbaar geneesmiddelen in overeenstemming is 
met het Verdrag (C-322/01, Deutscher Apothekerverband). Om rechtszekerheid te 
verschaffen, mag het voorstel voor een richtlijn geen mogelijk tegenstrijdige beweringen 
bevatten.

Amendement 108
Anne Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Het recht op vergoeding van de kosten 
van in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg door het wettelijk 
socialezekerheidsstelsel waarbij patiënten 
verzekerd zijn, is door het Hof van Justitie 
in diverse arresten erkend. Het Hof van 
Justitie heeft geoordeeld dat de 
Verdragsbepalingen betreffende de vrijheid 
van dienstverrichting de vrijheid 
impliceren van ontvangers van 
gezondheidszorg, waaronder zij die 
geneeskundige behandeling behoeven, om 
zich met het oog daarop naar een andere 
lidstaat te begeven. Hetzelfde geldt voor 
ontvangers van gezondheidszorg die op 
een andere wijze, bijvoorbeeld via 
diensten op het gebied van e-
gezondheidszorg, gezondheidszorg willen 
ontvangen die in een andere lidstaat 
wordt verleend. Hoewel het 
Gemeenschapsrecht de bevoegdheid van de 
lidstaten om hun stelsels van 
gezondheidszorg en sociale zekerheid in te 
richten onverlet laat, moeten zij bij de 

(18) Het recht op vergoeding van de kosten 
van in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg door het wettelijk 
socialezekerheidsstelsel waarbij patiënten 
verzekerd zijn, is door het Hof van Justitie 
in diverse arresten erkend. Het Hof van 
Justitie heeft geoordeeld dat de 
Verdragsbepalingen betreffende de vrijheid 
van dienstverrichting de vrijheid 
impliceren van ontvangers van 
gezondheidszorg, waaronder zij die 
geneeskundige behandeling behoeven, om 
zich met het oog daarop naar een andere 
lidstaat te begeven. Hoewel het 
Gemeenschapsrecht de bevoegdheid van de 
lidstaten om hun stelsels van 
gezondheidszorg en sociale zekerheid in te 
richten onverlet laat, moeten zij bij de 
uitoefening van die bevoegdheid het 
Gemeenschapsrecht, en in het bijzonder de 
Verdragsbepalingen betreffende het vrij 
verrichten van diensten, naleven. Volgens 
die bepalingen mogen de lidstaten geen 
ongerechtvaardigde beperkingen op de 
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uitoefening van die bevoegdheid het 
Gemeenschapsrecht, en in het bijzonder de 
Verdragsbepalingen betreffende het vrij 
verrichten van diensten, naleven. Volgens
die bepalingen mogen de lidstaten geen 
ongerechtvaardigde beperkingen op de 
uitoefening van die vrijheid in de 
gezondheidszorgsector invoeren of 
handhaven.

uitoefening van die vrijheid in de 
gezondheidszorgsector invoeren of 
handhaven.

Or. fr

Motivering

Dit beginsel is niet vastgesteld door de rechtspraak. Het moet dan ook worden geschrapt. Dit 
amendement is gerelateerd aan het amendement op overweging 41 bis (nieuw).

Amendement 109
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Overeenkomstig de in de rechtspraak 
van het Hof van Justitie vastgestelde 
beginselen en zonder afbreuk te doen aan 
het financiële evenwicht van de stelsels 
van gezondheidszorg en sociale zekerheid 
van de lidstaten, dient te worden gezorgd 
voor een grotere rechtszekerheid ten 
aanzien van de vergoeding van kosten 
voor gezondheidszorg, zowel voor de 
patiënten als voor de gezondheidswerkers, 
zorgaanbieders en 
socialezekerheidsinstellingen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Voor de toepassing en de tenuitvoerlegging van de rechtspraak van het Hof van Justitie zijn 
alleen de lidstaten bevoegd; veel lidstaten hebben dat reeds gedaan. Deze kwesties hoeven 
niet aan bod te komen in een afzonderlijke richtlijn over grensoverschrijdende 
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gezondheidszorg.

Amendement 110
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Het is passend te bepalen dat ook 
patiënten die zich in andere 
omstandigheden dan die waarop de 
coördinatie van de 
socialezekerheidsregelingen van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 van 
toepassing is, voor gezondheidszorg naar 
een andere lidstaat begeven, van de 
beginselen van het vrije verkeer van 
diensten overeenkomstig het Verdrag en 
de bepalingen van deze richtlijn moeten 
kunnen profiteren. Patiënten moeten erop 
kunnen rekenen dat de kosten van die 
gezondheidszorg ten minste tot hetzelfde 
niveau worden vergoed als wanneer 
dezelfde of soortgelijke gezondheidszorg 
in de lidstaat van aansluiting zou zijn 
verleend. Hiermee wordt niets afgedaan 
aan de verantwoordelijkheid van de 
lidstaten om de hoogte van de 
ziektekostendekking van hun burgers vast 
te stellen en worden grote gevolgen voor 
de financiering van de nationale 
gezondheidszorgstelsels voorkomen. 
Indien dit gunstiger is voor de patiënt, 
mogen de lidstaten in hun nationale 
wetgeving bepalen dat de kosten van de 
behandeling worden vergoed volgens het 
tarief dat geldt in de lidstaat waar de 
behandeling plaatsvindt. Dit kan in het 
bijzonder het geval zijn voor 
behandelingen die via de in artikel 15 van 
deze richtlijn genoemde Europese 
referentienetwerken worden verleend.

Schrappen

Or. en
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Motivering

To apply and implement the case law of European Court of Justice is the sole responsibility of 
the Member States and has already been coped with by quite a number of them. There is no 
need to address these issues by a separate directive on cross-border health care. The 
framework on patient mobility established by Regulation 1408/71/EC is sufficient for 
handling the coverage of costs resulting from provision of health care in another Member 
State than the insured person’s Member State of affiliation, and it is more beneficial for 
patients than the reimbursement mechanism as proposed by the Commission, which entails 
upfront payments from the patients own pocket.

Amendement 111
Maria Berger

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Het is passend te bepalen dat ook 
patiënten die zich in andere 
omstandigheden dan die waarop de 
coördinatie van de 
socialezekerheidsregelingen van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 van 
toepassing is, voor gezondheidszorg naar 
een andere lidstaat begeven, van de 
beginselen van het vrije verkeer van 
diensten overeenkomstig het Verdrag en de 
bepalingen van deze richtlijn moeten 
kunnen profiteren. Patiënten moeten erop 
kunnen rekenen dat de kosten van die 
gezondheidszorg ten minste tot hetzelfde 
niveau worden vergoed als wanneer 
dezelfde of soortgelijke gezondheidszorg 
in de lidstaat van aansluiting zou zijn 
verleend. Hiermee wordt niets afgedaan 
aan de verantwoordelijkheid van de 
lidstaten om de hoogte van de 
ziektekostendekking van hun burgers vast 
te stellen en worden grote gevolgen voor 
de financiering van de nationale 
gezondheidszorgstelsels voorkomen.
Indien dit gunstiger is voor de patiënt, 
mogen de lidstaten in hun nationale 
wetgeving bepalen dat de kosten van de 

(21) Het is passend te bepalen dat ook 
patiënten die zich in andere 
omstandigheden dan die waarop de 
coördinatie van de 
socialezekerheidsregelingen van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 van 
toepassing is, voor gezondheidszorg naar 
een andere lidstaat begeven, van de 
beginselen van het vrije verkeer van 
diensten overeenkomstig het Verdrag en de 
bepalingen van deze richtlijn moeten 
kunnen profiteren. Patiënten moeten erop 
kunnen rekenen dat de kosten van die 
gezondheidszorg worden vergoed. Hiermee 
wordt niets afgedaan aan de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten om 
de hoogte van de ziektekostendekking van 
hun burgers vast te stellen en worden grote 
gevolgen voor de financiering van de 
nationale gezondheidszorgstelsels 
voorkomen. De lidstaten moeten in hun 
nationale wetgeving bepalen dat de kosten 
van de behandeling worden vergoed 
volgens het tarief dat geldt in de lidstaat 
waar de behandeling plaatsvindt. Dit is in 
het bijzonder het geval voor behandelingen 
die via de in artikel 15 van deze richtlijn 
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behandeling worden vergoed volgens het 
tarief dat geldt in de lidstaat waar de 
behandeling plaatsvindt. Dit kan in het 
bijzonder het geval zijn voor 
behandelingen die via de in artikel 15 van 
deze richtlijn genoemde Europese 
referentienetwerken worden verleend.

genoemde Europese referentienetwerken 
worden verleend.

Or. de

Amendement 112
Marianne Thyssen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Het is passend te bepalen dat ook 
patiënten die zich in andere 
omstandigheden dan die waarop de 
coördinatie van de 
socialezekerheidsregelingen van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 van 
toepassing is, voor gezondheidszorg naar 
een andere lidstaat begeven, van de 
beginselen van het vrije verkeer van 
diensten overeenkomstig het Verdrag en de 
bepalingen van deze richtlijn moeten 
kunnen profiteren. Patiënten moeten erop 
kunnen rekenen dat de kosten van die 
gezondheidszorg ten minste tot hetzelfde 
niveau worden vergoed als wanneer 
dezelfde of soortgelijke gezondheidszorg 
in de lidstaat van aansluiting zou zijn 
verleend. Hiermee wordt niets afgedaan 
aan de verantwoordelijkheid van de 
lidstaten om de hoogte van de 
ziektekostendekking van hun burgers vast 
te stellen en worden grote gevolgen voor 
de financiering van de nationale 
gezondheidszorgstelsels voorkomen.
Indien dit gunstiger is voor de patiënt, 
mogen de lidstaten in hun nationale 
wetgeving bepalen dat de kosten van de 
behandeling worden vergoed volgens het 

(21) Het is passend te bepalen dat ook 
patiënten die zich in andere 
omstandigheden dan die waarop de 
coördinatie van de 
socialezekerheidsregelingen van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 van 
toepassing is, voor gezondheidszorg naar 
een andere lidstaat begeven, van de 
beginselen van het vrije verkeer van 
diensten en goederen overeenkomstig het 
Verdrag en de bepalingen van deze 
richtlijn moeten kunnen profiteren.
Patiënten moeten erop kunnen rekenen dat 
de kosten van die gezondheidszorg en 
goederen ten minste tot hetzelfde niveau 
worden vergoed als wanneer dezelfde of 
soortgelijke gezondheidszorg of goed in de 
lidstaat van aansluiting zou zijn verleend of 
aangekocht. Hiermee wordt niets afgedaan 
aan de verantwoordelijkheid van de 
lidstaten om de hoogte van de 
ziektekostendekking van hun burgers vast 
te stellen en worden grote gevolgen voor 
de financiering van de nationale 
gezondheidszorgstelsels voorkomen.
Indien dit gunstiger is voor de patiënt, 
mogen de lidstaten in hun nationale 
wetgeving bepalen dat de kosten van de 
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tarief dat geldt in de lidstaat waar de 
behandeling plaatsvindt. Dit kan in het 
bijzonder het geval zijn voor 
behandelingen die via de in artikel 15 van 
deze richtlijn genoemde Europese 
referentienetwerken worden verleend.

behandeling worden vergoed volgens het 
tarief dat geldt in de lidstaat waar de 
behandeling plaatsvindt. Dit kan in het 
bijzonder het geval zijn voor 
behandelingen die via de in artikel 15 van 
deze richtlijn genoemde Europese 
referentienetwerken worden verleend.

Or. nl

Motivering

De richtlijn heeft niet alleen betrekking op dienstverlening maar ook op de aankoop van 
goederen in het kader van grensoverschrijdende gezondheidszorg. Verder wordt deze 
overweging beter geformuleerd.

Amendement 113
Linda McAvan

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Het is passend te bepalen dat ook 
patiënten die zich in andere 
omstandigheden dan die waarop de 
coördinatie van de 
socialezekerheidsregelingen van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 van 
toepassing is, voor gezondheidszorg naar 
een andere lidstaat begeven, van de 
beginselen van het vrije verkeer van 
diensten overeenkomstig het Verdrag en de 
bepalingen van deze richtlijn moeten 
kunnen profiteren. Patiënten moeten erop 
kunnen rekenen dat de kosten van die 
gezondheidszorg ten minste tot hetzelfde 
niveau worden vergoed als wanneer
dezelfde of soortgelijke gezondheidszorg 
in de lidstaat van aansluiting zou zijn 
verleend. Hiermee wordt niets afgedaan 
aan de verantwoordelijkheid van de 
lidstaten om de hoogte van de 
ziektekostendekking van hun burgers vast 

(21) Het is passend te bepalen dat ook 
patiënten die zich in andere 
omstandigheden dan die waarop de 
coördinatie van de 
socialezekerheidsregelingen van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 van 
toepassing is, voor gezondheidszorg naar 
een andere lidstaat begeven, van de 
beginselen van het vrije verkeer van 
diensten overeenkomstig het Verdrag en de 
bepalingen van deze richtlijn moeten 
kunnen profiteren. Patiënten moeten erop 
kunnen rekenen dat de kosten van die 
gezondheidszorg ten minste tot hetzelfde 
niveau worden vergoed als wanneer die
gezondheidszorg in de lidstaat van 
aansluiting zou zijn verleend. Hiermee 
wordt niets afgedaan aan de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten om 
de hoogte van de ziektekostendekking van 
hun burgers vast te stellen en worden grote 
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te stellen en worden grote gevolgen voor 
de financiering van de nationale 
gezondheidszorgstelsels voorkomen.
Indien dit gunstiger is voor de patiënt, 
mogen de lidstaten in hun nationale 
wetgeving bepalen dat de kosten van de 
behandeling worden vergoed volgens het 
tarief dat geldt in de lidstaat waar de 
behandeling plaatsvindt. Dit kan in het 
bijzonder het geval zijn voor 
behandelingen die via de in artikel 15 van 
deze richtlijn genoemde Europese 
referentienetwerken worden verleend.

gevolgen voor de financiering van de 
nationale gezondheidszorgstelsels 
voorkomen. Indien dit gunstiger is voor de 
patiënt, mogen de lidstaten in hun nationale 
wetgeving bepalen dat de kosten van de 
behandeling worden vergoed volgens het 
tarief dat geldt in de lidstaat waar de 
behandeling plaatsvindt. Dit kan in het 
bijzonder het geval zijn voor 
behandelingen die via de in artikel 15 van 
deze richtlijn genoemde Europese 
referentienetwerken worden verleend.

Or. en

Motivering

De bewoording “dezelfde of soortgelijke” gezondheidszorg is juridisch gezien onduidelijk en 
moet worden geschrapt.

Amendement 114
Claude Turmes, Margrete Auken

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Het is passend te bepalen dat ook 
patiënten die zich in andere 
omstandigheden dan die waarop de 
coördinatie van de 
socialezekerheidsregelingen van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 van 
toepassing is, voor gezondheidszorg naar 
een andere lidstaat begeven, van de 
beginselen van het vrije verkeer van 
diensten overeenkomstig het Verdrag en de 
bepalingen van deze richtlijn moeten 
kunnen profiteren. Patiënten moeten erop 
kunnen rekenen dat de kosten van die 
gezondheidszorg ten minste tot hetzelfde 
niveau worden vergoed als wanneer 
dezelfde of soortgelijke gezondheidszorg 

(21) Het is passend te bepalen dat ook 
patiënten die zich in andere 
omstandigheden dan die waarop de 
coördinatie van de 
socialezekerheidsregelingen van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 van 
toepassing is, voor gezondheidszorg naar 
een andere lidstaat begeven, van de 
beginselen van het vrije verkeer van 
diensten overeenkomstig het Verdrag en de 
bepalingen van deze richtlijn moeten 
kunnen profiteren. Patiënten moeten erop 
kunnen rekenen dat de kosten van die 
gezondheidszorg ten minste tot hetzelfde 
niveau worden vergoed als wanneer 
dezelfde of soortgelijke gezondheidszorg 
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in de lidstaat van aansluiting zou zijn 
verleend. Hiermee wordt niets afgedaan 
aan de verantwoordelijkheid van de 
lidstaten om de hoogte van de 
ziektekostendekking van hun burgers vast 
te stellen en worden grote gevolgen voor 
de financiering van de nationale 
gezondheidszorgstelsels voorkomen.
Indien dit gunstiger is voor de patiënt, 
mogen de lidstaten in hun nationale 
wetgeving bepalen dat de kosten van de 
behandeling worden vergoed volgens het 
tarief dat geldt in de lidstaat waar de 
behandeling plaatsvindt. 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 de lidstaat van aansluiting zou zijn 
verleend. Hiermee wordt niets afgedaan 
aan de verantwoordelijkheid van de 
lidstaten om de hoogte van de 
ziektekostendekking van hun burgers vast 
te stellen. Tegelijk moeten grote gevolgen 
voor de financiering van de nationale 
gezondheidszorgstelsels worden
voorkomen. Indien dit gunstiger is voor de 
patiënt, mogen de lidstaten in hun nationale 
wetgeving bepalen dat de kosten van de 
behandeling worden vergoed volgens het 
tarief dat geldt in de lidstaat waar de 
behandeling plaatsvindt. Dit kan in het 
bijzonder het geval zijn voor 
behandelingen die via de in artikel 15 van 
deze richtlijn genoemde Europese 
referentienetwerken worden verleend.

Or. en

Amendement 115
Kartika Tamara Liotard

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Voor de patiënt zijn beide systemen 
dan ook coherent; ofwel deze richtlijn, 
ofwel Verordening (EEG) nr. 1408/71 is 
van toepassing. Wanneer een verzekerde 
een voor zijn gezondheidstoestand 
passende behandeling, gelet op zijn 
gezondheidstoestand van dat moment en 
het te verwachten ziekteverloop, niet 
binnen een medisch verantwoorde termijn 
kan worden gegeven en deze verzekerde 
toestemming vraagt om die behandeling 
in een andere lidstaat te ondergaan, moet 
deze toestemming, onder de in de 
Verordeningen (EEG) nr. 1408/71 en 
(EG) nr. 883/2004 vermelde voorwaarden, 
altijd worden verleend. Wanneer aan de 
voorwaarden wordt voldaan, mogen de 

Schrappen
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gunstigere rechten die door de 
Verordeningen (EEG) nr. 1408/71 en 
(EG) nr. 883/2004 worden gewaarborgd, 
de patiënt niet worden onthouden.

Or. en

Motivering

To apply and implement the case law of European Court of Justice is the sole responsibility of 
the Member States and has already been coped with by quite a number of them. There is no 
need to address these issues by a separate directive on cross-border health care. The 
framework on patient mobility established by Regulation 1408/71/EC is sufficient for 
handling the coverage of costs resulting from provision of health care in another Member 
State than the insured person’s Member State of affiliation, and it is more beneficial for 
patients than the reimbursement mechanism as proposed by the Commission, which entails 
upfront payments from the patients own pocket.
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