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Ændringsforslag 10
Gabriela Creţu

Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Muligheden for at modtage 
grænseoverskridende sundhedsydelser 
indebærer fordele for patienterne, men 
formålet med dette direktiv er ikke i sig 
selv at fremme leveringen af 
grænseoverskridende sundhedsydelser.

Or. en

Begrundelse

Alle patienter har ret til at modtage sundhedsydelser af høj kvalitet i deres egen medlemsstat. 
De fleste ønsker at blive behandlet så tæt som muligt på deres bopæl. Endvidere skal 
medlemsstaterne sørge for, at omfanget af og udgifterne til de systemer, der indføres for at 
levere og fremme grænseoverskridende sundhedsydelser, står i forhold til de 
grænseoverskridende aktiviteter og ikke har væsentlige og uventede konsekvenser for de 
nationale sundhedssystemer som helhed.

Ændringsforslag 11
Hiltrud Breyer og Raül Romeva i Rueda

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(8) Dette direktiv har til formål at fastsætte 
regler for godtgørelse af udgifter til 
sundhedsydelser udført i andre 
medlemsstater for patienter, der vælger at 
rejse til en anden medlemsstat for dér at 
modtage sundhedsydelser, og åbne 
mulighed for samarbejde mellem 
medlemsstaterne med hensyn til 
sundhedsteknologivurderinger, 
referencecentre og e-sundhedstjenester, 
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og tilrettelægge og levere sundhedsydelser 
og medicinsk behandling samt 
socialsikringsydelser, særlig i forbindelse 
med sygdom.

samtidig med at de til fulde respekterer de 
nationale kompetencer i forbindelse med 
tilrettelæggelsen og leveringen af 
sundhedsydelser i henhold til 
principperne om universel adgang, 
solidaritet, rimelige priser, lige territorial 
adgang og demokratisk kontrol. Direktivet 
respekterer fuldt ud medlemsstaternes 
ansvar med hensyn til sundhedsydelser i 
henhold til traktaten, bl.a. vedrørende
fastlæggelsen af socialsikringsydelserne 
inden for sundhed og tilrettelægge og 
levere sundhedsydelser og medicinsk 
behandling samt socialsikringsydelser, 
særlig i forbindelse med sygdom.

Or. en

Ændringsforslag 12
Hiltrud Breyer og Raül Romeva i Rueda

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) I dette direktiv forstås ved 
"grænseoverskridende sundhedsydelser" 
følgende former for udførelse af 
sundhedsydelser:
- brug af sundhedsydelser i udlandet (dvs. 
når en patient begiver sig til en 
sundhedstjenesteyder i en anden 
medlemsstat for at få behandling); dette 
kaldes patientmobilitet
- levering af sundhedsydelser på tværs af 
grænserne (dvs. levering af tjenester fra 
én medlemsstats område til en anden 
medlemsstats område); f.eks. 
telemedicinydelser, fjerndiagnosticering, 
fjernudskrivning af recepter og 
laboratorieydelser
- en sundhedstjenesteyders faste 
tilstedeværelse (dvs. når en 
sundhedstjenesteyder etablerer sig i en 

(10) I dette direktiv forstås ved 
"grænseoverskridende sundhedsydelser" 
patienters anvendelse af sundhedsydelser 
i en medlemsstat, som ikke er 
bopælsmedlemsstaten, hvis de vælger at 
rejse til denne anden medlemsstat for dér 
at modtage sundhedsydelser. 
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anden medlemsstat) og
- personers midlertidige tilstedeværelse 
(dvs. sundhedsprofessionelles mobilitet, 
når de f.eks. flytter midlertidigt til 
patientens medlemsstat for at udføre 
ydelser).

Or. en

Ændringsforslag 13
Astrid Lulling

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(10) I dette direktiv forstås ved 
"grænseoverskridende sundhedsydelser" 
udelukkende brug af sundhedsydelser i 
udlandet (dvs. når en patient begiver sig til 
en sundhedstjenesteyder i en anden 
medlemsstat for at få behandling); dette 
kaldes patientmobilitet.

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

- levering af sundhedsydelser på tværs af 
grænserne (dvs. levering af tjenester fra 
én medlemsstats område til en anden 
medlemsstats område); f.eks. 
telemedicinydelser, fjerndiagnosticering, 
fjernudskrivning af recepter og 
laboratorieydelser
- en sundhedstjenesteyders faste 
tilstedeværelse (dvs. når en 
sundhedstjenesteyder etablerer sig i en 
anden medlemsstat) og
- personers midlertidige tilstedeværelse 
(dvs. sundhedsprofessionelles mobilitet, 
når de f.eks. flytter midlertidigt til 
patientens medlemsstat for at udføre 



PE418.322v01-00 6/24 AM\763941DA.doc

DA

ydelser).

Or. fr

Ændringsforslag 14
Astrid Lulling

Forslag til direktiv
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Endvidere bør patienter fra andre 
medlemsstater behandles på samme måde 
som behandlingsmedlemsstatens egne 
borgere, og ifølge de generelle principper 
om lighed og ikke-forskelsbehandling, som 
anerkendt i chartrets artikel 21, bør der 
under ingen omstændigheder ske 
forskelsbehandling af patienter på grund af 
køn, race, farve, etnisk eller social 
oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion 
eller tro, politiske eller andre anskuelser, 
tilhørsforhold til et nationalt mindretal, 
formueforhold, fødsel, handicap, alder eller 
seksuel orientering. Medlemsstaterne må 
gerne differentiere den behandling, de 
giver forskellige grupper af patienter, hvis 
de kan dokumentere, at det er berettiget af 
lægelige grunde, f.eks. i tilfælde af 
specifikke tiltag for kvinder eller for 
særlige aldersgrupper (f.eks. gratis 
vaccination af børn eller ældre). Da dette 
direktiv overholder de grundlæggende 
rettigheder og følger de principper, som 
særlig er anerkendt i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder, skal det desuden gennemføres 
og anvendes under behørig hensyntagen til 
retten til lighed for loven og princippet om 
ikke-forskelsbehandling i 
overensstemmelse med de almindelige 
retsprincipper som omhandlet i chartrets 
artikel 20 og 21. Dette direktiv finder 
anvendelse, uden at det berører Rådets 
direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om 

(13) Endvidere bør patienter fra andre 
medlemsstater behandles på samme måde 
som behandlingsmedlemsstatens egne 
borgere, og ifølge de generelle principper 
om lighed og ikke-forskelsbehandling, som 
anerkendt i chartrets artikel 21, bør der 
under ingen omstændigheder ske 
forskelsbehandling af patienter på grund af 
køn, race, farve, etnisk eller social 
oprindelse, genetiske anlæg, sprog, religion 
eller tro, politiske eller andre anskuelser, 
tilhørsforhold til et nationalt mindretal, 
formueforhold, fødsel, handicap, alder eller 
seksuel orientering. De fælles overordnede 
principper i EU's sundhedssystemer, der 
blev vedtaget af Rådet i juni 2006, 
herunder navnlig om universalitet, 
adgang til pleje af god kvalitet, lighed og 
solidaritet, skal således være et centralt 
element i den sociale beskyttelse i Europa. 
Medlemsstaterne må gerne differentiere 
den behandling, de giver forskellige 
grupper af patienter, hvis de kan 
dokumentere, at det er berettiget af 
lægelige grunde, f.eks. i tilfælde af 
specifikke tiltag for kvinder eller for 
særlige aldersgrupper (f.eks. gratis 
vaccination af børn eller ældre). Da dette 
direktiv overholder de grundlæggende 
rettigheder og følger de principper, som 
særlig er anerkendt i Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder, skal det desuden gennemføres 
og anvendes under behørig hensyntagen til 
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gennemførelse af princippet om 
ligebehandling af alle uanset race eller 
etnisk oprindelse og andre direktiver med 
EF-traktatens artikel 13 som retsgrundlag. 
På baggrund heraf foreskriver direktivet, at 
patienter skal behandles på samme måde 
som behandlingsmedlemsstatens egne 
borgere; dette omfatter også beskyttelse 
mod forskelsbehandling i henhold til 
fællesskabsretten såvel som til 
lovgivningen i behandlingsmedlemsstaten.

retten til lighed for loven og princippet om 
ikke-forskelsbehandling i 
overensstemmelse med de almindelige 
retsprincipper som omhandlet i chartrets 
artikel 20 og 21. Dette direktiv finder 
anvendelse, uden at det berører Rådets 
direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om 
gennemførelse af princippet om 
ligebehandling af alle uanset race eller 
etnisk oprindelse og andre direktiver med 
EF-traktatens artikel 13 som retsgrundlag. 
På baggrund heraf foreskriver direktivet, at 
patienter skal behandles på samme måde 
som behandlingsmedlemsstatens egne 
borgere; dette omfatter også beskyttelse 
mod forskelsbehandling i henhold til 
fællesskabsretten såvel som til 
lovgivningen i behandlingsmedlemsstaten.

Or. fr

Ændringsforslag 15
Eva-Britt Svensson

Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Behovet for at træffe særlige 
foranstaltninger for at sikre kvinder lige 
adgang til de offentlige sundhedssystemer 
skal understreges. Denne adgang til 
sundhedsydelser vedrører både ydelser til 
kvinder og mænd og gynækologisk-
obstetrisk sundhedspleje samt 
sundhedspleje af mødre og børn i henhold 
til Verdenssundhedsorganisationens 
definition af primære sundhedsydelser 
fastlagt på dens 56. 
Verdenssundhedskonference den 24. april 
20031. Den enkelte medlemsstat skal 
respektere kvinders ret til seksuel og 
reproduktiv sundhed i henhold til den 
internationale konvention om borgerlige 
og politiske rettigheder.
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________________
1 Sekretariatets rapport (A56/27) om den 
internationale konference om primær 
sundhedspleje i Alma-Ata: 25 års jubilæum.

Or. sv

Ændringsforslag 16
Claire Gibault

Forslag til direktiv
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Behovet for at træffe særlige 
foranstaltninger for at sikre kvinder lige 
adgang til de offentlige sundhedssystemer 
og den sundhedspleje, de specielt har brug 
for, særlig gynækologisk-obstetrisk 
sundhedspleje, skal understreges.

Or. fr

Ændringsforslag 17
Siiri Oviir

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Det bør kræves, at også patienter, der 
tager til en anden medlemsstat for at gøre 
brug af sundhedsydelser under andre 
omstændigheder end dem, der falder ind 
under ordningen for koordinering af de 
sociale sikringsordninger i henhold til 
forordning (EØF) nr. 1408/71, bør kunne 
nyde godt af principperne om fri 
udveksling af tjenesteydelser i 
overensstemmelse med traktaten og 
bestemmelserne i dette direktiv. 
Patienterne bør sikres godtgørelse af 

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

udgifterne til disse sundhedsydelser på 
mindst samme niveau, som hvis de samme 
eller tilsvarende sundhedsydelser var 
blevet udført i forsikringsmedlemsstaten. 
Dette er fuldt ud i overensstemmelse med, 
at medlemsstaterne har ansvaret for at 
bestemme, i hvilket omfang deres borgere 
skal være dækket i tilfælde af sygdom, og 
har ikke væsentlige konsekvenser for 
finansieringen af de nationale 
sundhedssystemer. Medlemsstaterne kan 
dog i deres nationale lovgivning fastsætte, 
at udgifterne til behandlingen godtgøres 
efter de satser, der gælder i 
behandlingsmedlemsstaten, hvis dette er 
mere gunstigt for patienten. Dette kan 
navnlig være tilfældet i forbindelse med 
behandling gennem europæiske netværk af 
referencecentre, jf. artikel 15 i dette 
direktiv, og i forbindelse med behandling, 
som i forsikringsmedlemsstaten er 
betinget af, at de kan få fast 
hospitalsbehandling inden for en tidsfrist, 
som er medicinsk forsvarlig.

Or. et

Begrundelse

 Enne 2004. a EL-ga liitunud ja peale seda liitunud riikide tervishoiuteenuste hinnad 
erinevad, sageli kordades, viimaste kahjuks. Vältimaks patsientide eristamist vaesteks 
ravikõlbmatuteks ja rikasteks soosituteks ning võrdse juurdepääsu põhimõtte muutumist 
sõnakõlksuks on oluline kõigile statsionaarset haiglaravi vajavatele patsientidele luua 
võrdsed võimalused. Oluline on ettepanek ka naistele meestega võrdsete võimaluste loomise 
seisukohalt (palgaerinevused EL 15%, riigiti isegi 25%). Õiguslikust aspektist toetab 
muudatusettepanekut Euroopa Kohtu (C-372/04 Watts, punkt 147) otsus, milline ei välista 
liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteemide kohandamise nõuet, EL põhiõiguste harta art. 35 
ning samuti käesoleva direktiivi võrdse juurdepääsu tagamise põhimõte, mis vastasel juhul 
jääks pelgalt retoorikaks.
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Ændringsforslag 18
Hiltrud Breyer og Raül Romeva i Rueda

Forslag til direktiv
Artikel 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med dette direktiv fastlægges en generel 
ramme for levering af sikre og effektive 
grænseoverskridende sundhedsydelser af 
høj kvalitet.

Med dette direktiv fastsættes regler for 
godtgørelse af udgifter til sundhedsydelser 
udført i andre medlemsstater for 
patienter, som vælger at rejse til en anden 
medlemsstat for dér at modtage 
sundhedsydelser, og det åbner mulighed 
for samarbejde mellem medlemsstaterne 
med hensyn til 
sundhedsteknologivurderinger, 
referencecentre og e-sundhedstjenester, 
samtidig med at de til fulde respekterer de 
nationale kompetencer i forbindelse med 
tilrettelæggelsen og leveringen af 
sundhedsydelser i henhold til 
principperne om universel adgang, 
solidaritet, rimelige priser, lige territorial 
adgang og demokratisk kontrol. 

Or. en

Begrundelse

Målene med dette direktiv præciseres bedre på denne måde. Medlemsstaternes ansvar og de 
principper, der skal tages hensyn til i sundhedspolitikkerne, skal allerede fremgå af målet med 
direktivet. 

Ændringsforslag 19
Astrid Lulling

Forslag til direktiv
Artikel 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med dette direktiv fastlægges en generel 
ramme for levering af sikre og effektive 
grænseoverskridende sundhedsydelser af 

Med dette direktiv fastlægges en generel 
ramme for levering af sikre og effektive 
sundhedsydelser af høj kvalitet i en anden 
medlemsstat, samtidig med at der 
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høj kvalitet. fastsættes mekanismer for samarbejde 
mellem medlemsstaterne inden for 
sundhedsydelser, og at de nationale 
kompetencer med hensyn til 
tilrettelæggelse og levering af 
sundhedsydelser til fulde respekteres.

Or. fr

Ændringsforslag 20
Astrid Lulling

Forslag til direktiv
Artikel 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette direktiv finder anvendelse på 
levering af sundhedsydelser, uanset 
hvordan de tilrettelægges, finder sted og 
finansieres, og om det sker i offentligt 
eller privat regi.

Dette direktiv finder anvendelse på 
levering af sundhedsydelser i henhold til 
artikel 4.

Or. fr

Ændringsforslag 21
Astrid Lulling

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) "sundhedsydelser": enhver 
sundhedsvirksomhed eller -gode, der 
udføres eller foreskrives af en 
sundhedsprofessionel til dennes patient 
med henblik på at vurdere, bevare eller 
genoprette patientens sundhedstilstand, 
uanset hvordan den tilrettelægges, udføres
og finansieres, og om det sker i offentligt 
eller privat regi

Or. fr
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Ændringsforslag 22
Astrid Lulling

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) "grænseoverskridende 
sundhedsydelser": sundhedsydelser, der 
leveres i en anden medlemsstat end 
forsikringsmedlemsstaten, eller 
sundhedsydelser, der leveres i en anden 
medlemsstat end den, hvor 
sundhedstjenesteyderen har bopæl, er 
registreret eller etableret

b) "grænseoverskridende 
sundhedsydelser": sundhedsydelser, der 
leveres i en anden medlemsstat end 
forsikringsmedlemsstaten

Or. fr

Ændringsforslag 23
Astrid Lulling

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) "anvendelse af sundhedsydelser i en 
anden medlemsstat": sundhedsydelser, 
der udføres i en anden medlemsstat end 
forsikringsmedlemsstaten

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 24
Astrid Lulling

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

sygeplejerske med ansvar for den almene 
sundheds- og sygepleje eller en tandlæge 
eller en jordemoder eller en farmaceut som 
defineret i direktiv 2005/36/EF, en anden, 
der udøver en form for erhvervsmæssig 
virksomhed i sundhedssektoren, der er 
begrænset til et lovreguleret erhverv, jf. 
artikel 3, stk. 1, litra a), i direktiv 
2005/36/EF, eller enhver anden person, 
der på lovlig vis udfører sundhedspleje i 
behandlingsmedlemsstaten

Or. fr

Ændringsforslag 25
Claire Gibault

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c a) forsikringsselskaber, gensidige 
selskaber og sygekasser afskaffer enhver 
form for forskelsbehandling, herunder 
skjult forskelsbehandling gennem 
anvendelse af risikofaktorer relateret til 
arvelige eller genetiske sygdomme, og 
omkostningerne ved sygeforsikringer og 
forsikringspræmier beregnes ikke længere 
på grundlag af køn og arten af det 
arbejde, der indekseres, og de 
mekanismer, der anvendes til at beregne 
omkostningerne og præmierne, må ikke 
indebære nogen form for 
forskelsbehandling, navnlig af kvinder

Or. fr
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Ændringsforslag 26
Gabriela Creţu

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Den lige adgang til grænseoverskridende sundhedsydelser kan bringes i fare, når en patient 
ser sig nødsaget til at selv at betale for ydelserne, inden vedkommende kan få dem godtgjort. 
Forsikrings- og behandlingsmedlemsstaten kunne indføre hurtige indbyrdes 
refusionsordninger (som minimum, hvis det ikke indføres for alle patienter, for dem, der er 
økonomisk dårligt stillet). Hvis det anføres, at den forsikrede person godtgøres udgifterne, 
udelukkes denne mulighed.
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Ændringsforslag 27
Siiri Oviir

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Udgifterne til sundhedsydelser udført i 
en anden medlemsstat godtgøres af 
forsikringsmedlemsstaten i henhold til 
bestemmelserne i dette direktiv med et 
beløb, der mindst svarer til de udgifter, der 
ville være blevet godtgjort, hvis de samme 
eller tilsvarende sundhedsydelser var 
blevet udført i forsikringsmedlemsstaten, 
uden at beløbet dog kan overstige de 
faktiske udgifter til de pågældende 
sundhedsydelser. Hvis patienten hurtigt 
har brug for en fast hospitalsbehandling, 
som ikke er sikret i 
forsikringsmedlemsstaten inden for en 
tidsfrist, som er medicinsk forsvarlig, 
godtgør forsikringsmedlemsstaten de 
samlede faktiske udgifter til de
pågældende sundhedsydelser.

Or. et

Begrundelse

 Enne 2004. a EL-ga liitunud ja peale seda liitunud riikide tervishoiuteenuste hinnad 
erinevad, sageli kordades, viimaste kahjuks. Vältimaks patsientide eristamist vaesteks 
ravikõlbmatuteks ja rikasteks soosituteks ning võrdse juurdepääsu põhimõtte muutumist 
sõnakõlksuks on oluline kõigile statsionaarset haiglaravi vajavatele patsientidele luua 
võrdsed võimalused. Oluline on ettepanek ka naistele meestega võrdsete võimaluste loomise 
seisukohalt (palgaerinevused EL 15%, riigiti isegi 25%). Õiguslikust aspektist toetab 
muudatusettepanekut Euroopa Kohtu (C-372/04 Watts, punkt 147) otsus, milline ei välista 
liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteemide kohandamise nõuet, EL põhiõiguste harta art. 35 
ning samuti käesoleva direktiivi põhimõte - võrdse juurdepääsu tagamisest, mis vastasel juhul 
jääks pelgalt retoorikaks.
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Ændringsforslag 28
Urszula Krupa

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. pl

Begrundelse

Efter den store tilstrømning af patienter fra de gamle medlemsstater til de nye medlemsstaters 
sundhedsplejeinstitutioner udøver visse af disse institutioner forskelsbehandling af 
patienterne. Dette er så meget desto mere skadeligt, da det berører kvinders og børns 
sundhed.

Ændringsforslag 29
Gabriela Creţu

Forslag til direktiv
Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne skal råde over en 
ordning til beregning af udgifter, som den 
lovpligtige socialsikringsordning skal 
godtgøre den forsikrede for 

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

sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat. Denne ordning skal være 
baseret på objektive, ikke-diskriminerende 
kriterier, der er kendt på forhånd, og de 
udgifter, der godtgøres efter ordningen, må 
ikke være mindre end dem, der ville være 
blevet godtgjort, hvis de samme eller 
tilsvarende sundhedsydelser var blevet 
udført på forsikringsmedlemsstatens 
område.

Or. en

Begrundelse

Den lige adgang til grænseoverskridende sundhedsydelser kan bringes i fare, når en patient 
ser sig nødsaget til at selv at betale for ydelserne, inden vedkommende kan få dem godtgjort. 
Forsikrings- og behandlingsmedlemsstaten kunne indføre hurtige indbyrdes 
refusionsordninger (som minimum, hvis det ikke indføres for alle patienter, for dem, der er 
økonomisk dårligt stillet). Hvis det anføres, at den forsikrede person godtgøres udgifterne, 
udelukkes denne mulighed.

Ændringsforslag 30
Astrid Lulling

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I forbindelse med godtgørelse af 
sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat i henhold til dette direktiv 
forstås ved hospitalsbehandling:

1. I forbindelse med godtgørelse af 
sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat i henhold til dette direktiv 
forstås ved hospitalsbehandling og 
specialistbehandling sundhedsydelser i 
henhold til forsikringsmedlemsstatens 
gældende lovgivning, hvis behandlingen 
indebærer, at patienten skal tilbringe 
mindst én nat på hospitalet, eller brug af 
højt specialiseret og 
omkostningskrævende medicinsk 
infrastruktur eller medicinsk udstyr, eller 
når behandlinger udgør en særlig risiko 
for patienten eller befolkningen.

a) sundhedsydelser, der kræver 
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indlæggelse af den pågældende patient 
mindst en nat
b) sundhedsydelser, der er opført på en 
særlig liste over sundhedsydelser, der ikke 
kræver indlæggelse af patienten mindst en 
nat. Listen begrænses til: 
- sundhedsydelser, der kræver brug af højt 
specialiseret og omkostningskrævende 
medicinsk infrastruktur eller medicinsk 
udstyr eller 

- sundhedsydelser, der indebærer 
behandlinger, der udgør en særlig risiko 
for patienten eller befolkningen.

Or. fr

Ændringsforslag 31
Astrid Lulling

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Denne liste udarbejdes og kan 
opdateres regelmæssigt af Kommissionen. 
Sådanne foranstaltninger til ændring af 
ikke-væsentlige bestemmelser i dette 
direktiv ved supplering af det vedtages 
efter forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 19, stk. 3.

udgår

Or. fr
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Ændringsforslag 32
Astrid Lulling

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Forsikringsmedlemsstaten kan indføre 
en ordning med forhåndstilladelse til 
godtgørelse gennem dens 
socialsikringsordning af udgifter til 
hospitalsbehandling i en anden 
medlemsstat, hvis følgende betingelser er 
opfyldt:

3. Forsikringsmedlemsstaten godtgør de
udgifter til hospitalsbehandling og 
specialistbehandling, der er nævnt i stk. 1, 
hvis der er givet forhåndstilladelse til 
behandlingen.

a) var sundhedsydelsen blevet udført på 
dens område, ville den være blevet dækket 
af medlemsstatens socialsikringsordning, 
og
b) formålet med ordningen er at håndtere 
problemet med udstrømningen af 
patienter som følge af anvendelsen af 
denne artikel og forhindre, at denne 
udstrømning griber alvorligt ind i, eller at 
den formentligt griber alvorligt ind i:
i) den økonomiske ligevægt i 
medlemsstatens socialsikringsordning 
og/eller
ii) den planlægning og rationalisering i 
hospitalssektoren, der gennemføres for at 
undgå overkapacitet på hospitalerne, 
ubalance i udbuddet af 
hospitalsbehandling samt logistisk og 
økonomisk spild, opretholdelsen af et 
afbalanceret system for læge- og 
hospitalsbehandling, der er tilgængeligt 
for alle, eller opretholdelsen af 
behandlingskapacitet eller medicinsk 
kompetence på den berørte medlemsstats 
område.

Or. fr
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Ændringsforslag 33
Hiltrud Breyer og Raül Romeva i Rueda

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Der udstedes under alle 
omstændigheder en forhåndstilladelse, 
hvis patienten skal have en 
lægebehandling, som normalt er dækket 
af forsikringsmedlemsstatens 
socialsikringsordning, og vedkommende 
ikke kan få behandlingen i 
bopælsmedlemsstaten inden for en 
tidsfrist, som er medicinsk forsvarlig i 
henhold til forordning nr. 1408/71 og 
forordning nr. 883/2004.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt på dette stadium at understrege grænserne for denne artikels 
anvendelsesområde som følge af anvendelsen af forordning nr. 1408/71 og 883/2004.

Ændringsforslag 34
Hiltrud Breyer og Raül Romeva i Rueda

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Behandlingsmedlemsstaten kan 
vedtage passende foranstaltninger for at 
styre tilstrømningen af patienter og for at 
forhindre, at den griber eller formentlig 
griber alvorligt ind i den planlægning og 
rationalisering i hospitalssektoren, der 
gennemføres for at undgå overkapacitet 
på hospitalerne, ubalance i udbuddet af 
hospitalsbehandling samt logistisk og 
økonomisk spild, opretholdelsen af et 
afbalanceret system for læge- og 
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hospitalsbehandling, der er tilgængeligt 
for alle, eller opretholdelsen af 
behandlingskapacitet eller medicinsk 
kompetence på dens område. 
Behandlingsmedlemsstaten afstår fra 
enhver forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet og sørger for, at 
foranstaltningerne til begrænsning af den 
frie bevægelighed kun omfatter det, der er 
nødvendigt og rimeligt. 
Behandlingsmedlemsstaten underretter 
Kommissionen om disse foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

I artikel 5 i direktivet fastsættes behandlingsmedlemsstatens ansvar i forbindelse med 
grænseoverskridende sundhedsydelser, mens metoderne til at kontrollere patientstrømmen er 
anført andetsteds (artikel 8). Dette direktiv nævner imidlertid ikke de foranstaltninger, 
medlemsstaterne råder over til at kontrollere den store patienttilstrømning, som kan påvirke 
deres sundhedssystemer og forhindre dem i at påtage sig deres ansvar med hensyn til 
sundhedspleje.

Ændringsforslag 35
Gabriela Creţu

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) behandlingens presserende art eller 
den pågældende lægebehandling

Or. en

Begrundelse

Selv om mange sygdomme ikke nødvendigvis medfører smerter, kan et indgreb eller 
presserende behandling ved hjælp af specifik lægebehandling være påkrævet.
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Ændringsforslag 36
Hiltrud Breyer og Raül Romeva i Rueda

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forsikringsmedlemsstaterne skal sikre, 
at der findes ordninger, så patienterne efter 
anmodning kan få oplysning om brug af 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat og 
om betingelserne herfor, herunder om 
situationen, hvis der sker skader som 
følge af sundhedsydelser, der er udført i 
en anden medlemsstat.

1. Forsikringsmedlemsstaterne skal sikre, 
at der findes ordninger, så patienterne efter 
anmodning kan få oplysning om brug af 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat. I 
oplysningerne om grænseoverskridende 
sundhedsydelser skal der skelnes klart 
mellem de rettigheder, patienterne har i 
kraft af dette direktiv, og deres rettigheder 
i henhold til de forordninger om 
koordinering af socialsikringsordninger, 
der er nævnt i artikel 3, stk. 1, litra f).

Or. en

Begrundelse

Hvis en patient af egen fri vilje har valgt at blive behandlet i en anden medlemsstat, har 
vedkommende ikke samme ret til at klage, til efterbehandling efter hospitalsindlæggelse etc. 
som i kraft af de rettigheder, der er nævnt i forordningen om koordinering af 
socialsikringsordninger, da beslutningstagningsprocessen er anderledes. Det er afgørende, at 
de potentielle patienter er fuldt ud bekendt med de forskellige ansvars- og risikoaspekter.

Ændringsforslag 37
Gabriela Creţu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat og om de gældende 
betingelser

Or. en

Begrundelse

Sundhedsprofessionelle er patienternes første kontakt, og de skal have de nødvendige 
oplysninger om patienternes rettigheder, således at alle disse rettigheder kan overholdes, og 
patienterne kan vejledes med henblik på at give dem den nødvendige hjælp.

Ændringsforslag 38
Gabriela Creţu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) hjælpe patienterne med at beskytte 
deres rettigheder og med at klage, hvis de 
kommer ud for skader som følge af brug af 
sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat; det nationale kontaktpunkt 
skal særlig oplyse patienterne om 
mulighederne for tvistbilæggelse, bistå 
med valg af egnet udenretslig 
tvistbilæggelsesordning i den konkrete sag 
og hjælpe patienterne med at følge sagen, 
hvis dette er nødvendigt

(b) stille oplysninger om fremgangsmåden 
i forbindelse med klager og skader til 
rådighed, hjælpe patienterne med at 
beskytte deres rettigheder og med at klage, 
hvis de kommer ud for skader som følge af 
brug af sundhedsydelser udført i en anden 
medlemsstat; det nationale kontaktpunkt 
skal særlig oplyse patienterne om 
mulighederne for tvistbilæggelse, bistå 
med valg af egnet udenretslig 
tvistbilæggelsesordning i den konkrete sag 
og hjælpe patienterne med at følge sagen, 
hvis dette er nødvendigt

Or. en

Begrundelse

Der skal være oplysninger om fremgangsmåden i forbindelse med klager og skader i 
behandlingsmedlemsstaten til rådighed på nationale kontaktpunkter.
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Ændringsforslag 39
Gabriela Creţu

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fremmer samarbejdet 
om grænseoverskridende sundhedsydelser 
udført på regionalt og lokalt plan samt ved 
hjælp af ikt, grænseoverskridende 
sundhedsydelser udført midlertidigt eller 
på ad hoc-basis og andre former for 
grænseoverskridende samarbejde.

2. Medlemsstaterne fremmer samarbejdet 
om grænseoverskridende sundhedsydelser 
udført på regionalt og lokalt plan samt 
kommunikation mellem udenlandske 
sundhedstjenesteydere og de normale 
sundhedstjenesteydere i oprindelseslandet 
ved hjælp af ikt, grænseoverskridende 
sundhedsydelser udført midlertidigt eller 
på ad hoc-basis og andre former for 
grænseoverskridende samarbejde.

Or. en

Begrundelse

Kontinuitet i behandlingen er af afgørende betydning for patientens sikkerhed. Lægerne fra 
patientens oprindelsesland skal samarbejde tæt med læger og specialister i behandlingslandet 
med henblik på at sikre kontinuitet i behandlingen.
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