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Amendement 10
Gabriela Creţu

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Hoewel patiënten voordeel kunnen 
hebben van grensoverschrijdende 
gezondheidszorg, is het niet de bedoeling 
van deze richtlijn dat 
grensoverschrijdende gezondheidszorg op 
zich wordt bevorderd. 

Or. en

Motivering

Alle patiënten hebben recht op gezondheidszorg van een hoog niveau in hun eigen lidstaat. 
Het gros van de mensen wenst zo dicht mogelijk bij huis te worden behandeld. Daarnaast is 
het van wezenlijk belang dat de lidstaten erop toezien dat de ingestelde systemen voor een 
gemakkelijker grensoverschrijdende gezondheidszorg niet buitensporig in omvang en kosten 
zijn, gerelateerd aan het niveau van de grensoverschrijdende activiteiten, en geen andere, 
onbedoelde gevolgen hebben voor de nationale gezondheidsstelsels als geheel.

Amendement 11
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

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 

(8) Deze richtlijn is bedoeld om regels op 
te stellen  voor de vergoeding van de 
kosten van in een andere lidstaat 
verstrekte gezondheidszorg aan patiënten 
die ervoor gekozen hebben om naar een
andere lidstaat te gaan voor een medische 
behandeling, en om samenwerking tussen 
de lidstaten mogelijk te maken met 
betrekking tot de evaluatie van de 
gezondheidstechnologie, de 



PE418.322v01-00 4/25 AM\763941NL.doc

NL

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.

verwijzingscentra en e-
gezondheidsdiensten, waarbij de nationale 
bevoegdheden voor de organisatie en het 
aanbod van gezondheidszorg volledig 
worden nageleefd, overeenkomstig de 
beginselen van  universele toegang, 
solidariteit, betaalbaarheid, gelijke 
toegankelijkheid op het gehele 
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

Amendement 12
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

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” de verstrekking van 
gezondheidszorg in een andere lidstaat 
dan die van patiënten, die ervoor gekozen 
hebben om naar een andere lidstaat te 
gaan voor een medische behandeling, 
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”;
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- 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

Amendement 13
Astrid Lulling

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” uitsluitend het gebruik 
van gezondheidszorg in het buitenland (de 
patiënt gaat naar een zorgaanbieder in een 
andere lidstaat om behandeld te worden) 
verstaan;   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, 
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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. fr

Amendement 14
Astrid Lulling

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 

(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. 
Bijgevolg moet worden geëist dat de 
gemeenschappelijke fundamentele 
waarden voor de gezondheidsstelsels in de 
Europese Unie, die de Raad in juni 2006 
heeft goedgekeurd, met name 
universaliteit, toegang tot hoogwaardige 
zorg, rechtvaardigheid en solidariteit, een 
essentieel onderdeel vormen van de 
sociale bescherming in Europa.  De 
lidstaten mogen bij behandelingen alleen 
onderscheid naar verschillende groepen 
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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. 
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.

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. 
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. fr

Amendement 15
Eva-Britt Svensson

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis)Er zij op gewezen dat specifieke 
maatregelen moeten worden ingevoerd 
om vrouwen een gelijkwaardige toegang 
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tot de gezondheidszorg te geven.  Deze 
toegang tot de zorg betreft evenzeer de 
zorg die is bedoeld voor vrouwen en 
mannen, als gynaecologische en 
verloskundige gezondheidszorg en de zorg 
met betrekking tot de bescherming van 
moeders en kinderen, zoals gedefinieerd 
door de Wereldgezondheidsorganisatie op 
haar 56ste wereldgezondheidsvergadering 
van 24 april 20031.  Elke lidstaat dient het 
recht van vrouwen op seksuele en 
reproductieve gezondheid te eerbiedigen, 
overeenkomstig het Convenant inzake 
burgerlijke en politieke rechten. 
________________
1Rapport van het secretariaat (A56/27) over de 
Internationale conferentie over primaire 
gezondheidszorg te Alma Ata: vijfentwintigste 
verjaardag.

Or. sv

Amendement 16
Claire Gibault

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Er zij op gewezen dat specifieke 
maatregelen moeten worden ingevoerd 
om vrouwen een gelijkwaardige toegang 
tot de gezondheidszorg, en tot specifieke 
zorg voor vrouwen te geven, met name 
gynaecologische en verloskundige 
gezondheidszorg. 

Or. fr
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Amendement 17
Siiri Oviir

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.

(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 en 
voor behandelingen waarbij een zekere 
afhankelijkheid bestaat van een 
aangesloten lidstaat voor de verstrekking 
van intramurale zorg binnen een medisch 
aanvaardbare termijn.
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Or. et

Motivering

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.

Amendement 18
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn brengt een algemeen kader 
voor de verlening van veilige, 
hoogwaardige en efficiënte 
grensoverschrijdende gezondheidszorg tot 
stand.

Deze richtlijn  voorziet in regels  voor de 
vergoeding van de kosten van in een 
andere lidstaat verstrekte gezondheidszorg 
aan patiënten die ervoor gekozen hebben 
om naar een andere lidstaat te gaan voor 
een medische behandeling, en om 
samenwerking tussen de lidstaten 
mogelijk te maken met betrekking tot de 
evaluatie van de gezondheidstechnologie, 
de verwijzingscentra en e-
gezondheidsdiensten, waarbij de nationale 
bevoegdheden voor de organisatie en het 
aanbod van gezondheidszorg volledig 
worden nageleefd, overeenkomstig de 
beginselen van  universele toegang, 
solidariteit, betaalbaarheid, gelijke 
toegankelijkheid op het gehele 
grondgebied en democratische controle.    

Or. en
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Motivering

Op deze wijze worden de verschillende doelstellingen van de onderhavige richtlijn nader 
gepreciseerd. Reeds in de doelstelling van de richtlijn moet worden gewezen op de 
verantwoordelijkheden van de lidstaten en op de beginselen waarmee rekening moet worden 
gehouden bij het gezondheidsbeleid.

Amendement 19
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn brengt een algemeen kader 
voor de verlening van veilige, 
hoogwaardige en efficiënte 
grensoverschrijdende gezondheidszorg tot 
stand.

Deze richtlijn brengt een algemeen kader 
tot stand voor de verlening van veilige, 
hoogwaardige en efficiënte 
gezondheidszorg in een andere lidstaat, 
met inbegrip van 
samenwerkingsmechanismen tussen 
lidstaten op het gebied van de 
gezondheidszorg, en volledig rekening 
houdend met de nationale bevoegdheden 
op het vlak van de organisatie en 
verstrekking van gezondheidszorg.

Or. fr

Amendement 20
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze richtlijn is van toepassing op de 
verlening van gezondheidszorg, ongeacht 
de wijze van organisatie, verstrekking of 
financiering, en onafhankelijk van de 
vraag of het publieke of private zorg 
betreft.

Deze richtlijn is van toepassing op de 
verlening van gezondheidszorg in de zin 
van  artikel 4.

Or. fr
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Amendement 21
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) “gezondheidszorg”: een 
gezondheidsdienst die in het kader van de 
uitoefening van zijn beroep door of onder 
toezicht van een gezondheidswerker wordt
verleend, ongeacht de wijze van 
organisatie, verstrekking of financiering op 
nationaal niveau, en onafhankelijk van de 
vraag of het een publieke of private dienst 
betreft;

a) "gezondheidszorg": elke 
gezondheidsdienst of -goed die door een 
gezondheidswerker aan zijn patiënt 
verleend of voorgeschreven wordt, met het 
doel de gezondheid van deze patiënt te 
beoordelen, te behouden of te herstellen, 
ongeacht de wijze van organisatie, 
verstrekking of financiering op nationaal 
niveau, en onafhankelijk van de vraag of 
het een publieke of private dienst betreft;

Or. fr

Amendement 22
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) “grensoverschrijdende 
gezondheidszorg”: gezondheidszorg die 
wordt verleend in een andere lidstaat dan 
die waar de patiënt verzekerd is, of 
gezondheidszorg die wordt verleend in een 
andere lidstaat dan die waar de 
zorgaanbieder woonachtig, ingeschreven 
of gevestigd is;

b) "grensoverschrijdende  
gezondheidszorg": gezondheidszorg die 
wordt verleend in een andere lidstaat dan 
die waar de patiënt verzekerd is;

Or. fr
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Amendement 23
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) “gebruik van gezondheidszorg in een 
andere lidstaat”: gezondheidszorg die 
wordt verleend in een andere lidstaat dan 
die waar de patiënt verzekerd is;

Schrappen

Or. fr

Amendement 24
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter d)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) “gezondheidswerker”: een arts, 
verantwoordelijk algemeen 
ziekenverpleger (verpleegkundige), 
beoefenaar der tandheelkunde (tandarts), 
verloskundige of apotheker in de zin van 
Richtlijn 2005/36/EG of een andere 
beroepsbeoefenaar die werkzaamheden in 
de gezondheidszorg verricht die behoren 
tot een gereglementeerd beroep, als 
gedefinieerd in artikel 3, lid 1, onder a), 
van Richtlijn 2005/36/EG;

d) “gezondheidswerker”:   een arts, 
verantwoordelijk algemeen 
ziekenverpleger (verpleegkundige), 
beoefenaar der tandheelkunde (tandarts), 
verloskundige of apotheker in de zin van 
Richtlijn 2005/36/EG, een andere 
beroepsbeoefenaar die werkzaamheden in 
de gezondheidszorg verricht die behoren 
tot een gereglementeerd beroep, als 
gedefinieerd in artikel 3, lid 1, onder a), 
van Richtlijn 2005/36/EG of ieder ander 
persoon die legaal werkzaamheden in de 
gezondheidszorg in de lidstaat van 
behandeling verricht;

Or. fr
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Amendement 25
Claire Gibault

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) verzekeringensmaatschappijen, 
ziekteverzekeringsmaatschappijen en 
ziekenfondsen maken een einde  aan elke 
vorm van discriminatie, ook verdoken 
discriminatie, op grond van risicofactoren 
gekoppeld aan erfelijke of genetische 
ziekten, en berekenen 
ziekteverzekeringskosten en 
verzekeringspremies niet langer  volgens 
het geslacht en volgens de aard van aan 
prijsindexering gekoppelde arbeid, en de 
mechanismen ter berekening van kosten 
en premies maken een einde  aan elke 
discriminatie, met name ten aanzien van 
vrouwen;

Or. fr

Amendement 26
Gabriela Creţu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. en

Motivering

De gelijke toegang tot zorg in het buitenland kan op de helling komen te staan als de patiënt 
vooraf uit eigen zak moet betalen en pas daarna om terugbetaling kan vragen. De lidstaat van 
aansluiting en de lidstaat waar de behandeling plaatsvindt kunnen (ten minste voor 
minderbedeelde patiënten, zo niet voor iedereen) een onderlinge regeling voor snelle 
vergoeding treffen. Als wordt bepaald dat de kosten aan de verzekerde worden vergoed, wordt 
deze mogelijkheid uitgesloten.

Amendement 27
Siiri Oviir

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 2

Texte propose par la Commission Amendement

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

De kosten van in een andere lidstaat 
verleende gezondheidszorg worden door de 
lidstaat van aansluiting overeenkomstig 
deze richtlijn vergoed tot het bedrag dat 
vergoed zou worden indien dezelfde of 
soortgelijke gezondheidszorg in de lidstaat 
van aansluiting zou zijn verleend; het 
vergoede bedrag is echter niet hoger dan de 
feitelijke kosten van de ontvangen 
gezondheidszorg. Wanneer een patiënt 
urgent in een ziekenhuis moet worden 
opgenomen, en deze zorg door de lidstaat 
van aansluiting niet binnen een medisch 
aanvaardbare termijn kan worden 
gewaarborgd, keert de lidstaat van 
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aansluiting het totale bedrag van de 
werkelijke kosten voor deze behandeling 
uit.

Or. et

Motivering

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.

Amendement 28
Urszula Krupa

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. pl
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Motivering

Als gevolg van de massale toestroom van patiënten uit de oude lidstaten naar zorginstellingen 
in de nieuwe lidstaten, voeren bepaalde instellingen een discriminerend beleid jegens 
patiënten. Dit verschijnsel is buitengewoon schadelijk omdat daardoor de gezondheid van 
vrouwen en kinderen wordt getroffen.

Amendement 29
Gabriela Creţu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De gelijke toegang tot zorg in het buitenland kan op de helling komen te staan als de patiënt 
vooraf uit eigen zak moet betalen en pas  daarna om terugbetaling kan vragen. De lidstaat 
van aansluiting en de lidstaat waar de behandeling plaatsvindt kunnen (ten minste voor 
minderbedeelde patiënten, zo niet voor iedereen) een onderlinge regeling voor snelle 
vergoeding treffen. Als wordt bepaald dat de kosten aan de verzekerde worden vergoed, wordt 
deze mogelijkheid uitgesloten.
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Amendement 30
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met het oog op de vergoeding van de 
kosten van in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg overeenkomstig deze 
richtlijn wordt onder “intramurale zorg” 
verstaan:

1. Met het oog op de vergoeding van de 
kosten van in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg overeenkomstig deze 
richtlijn wordt onder “intramurale en 
gespecialiseerde zorg” verstaan: 
gezondheidszorg als omschreven in de 
vigerende wetgeving van de lidstaat van 
aansluiting, wanneer voor de zorg 
overnachtingsaccommodatie voor de 
patiënt voor ten minste één nacht, of 
gebruik van zeer gespecialiseerde en 
kostenintensieve medische apparatuur of 
infrastructuur nodig is, dan wel 
behandeling waaraan voor de patiënt of 
de bevolking een bijzonder risico is 
verbonden.

a) gezondheidszorg waarvoor ten minste 
voor één nacht 
overnachtingsaccommodatie voor de 
patiënt nodig is;
b) op een specifieke lijst opgenomen 
gezondheidszorg waarvoor geen 
overnachtingsaccommodatie voor de 
patiënt voor ten minste één nacht nodig is. 
De lijst wordt beperkt tot:
- gezondheidszorg waarvoor zeer 
gespecialiseerde en kostenintensieve 
medische infrastructuur of apparatuur 
vereist is; of
- gezondheidszorg die behandelingen 
omvat waaraan een bijzonder risico voor 
de patiënt of voor de bevolking verbonden 
is.

Or. fr
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Amendement 31
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt deze lijst op en kan 
haar regelmatig bijwerken. Die 
maatregelen, die niet-essentiële 
onderdelen van deze richtlijn beogen te 
wijzigen door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 19, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Schrappen.

Or. fr

Amendement 32
Astrid Lulling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaat van aansluiting mag voor de
vergoeding door zijn 
socialezekerheidsstelsel van de kosten van 
in een andere lidstaat verleende 
intramurale zorg een systeem van 
voorafgaande toestemming hanteren als 
aan de volgende voorwaarden wordt 
voldaan:

3. De lidstaat van aansluiting gaat over tot 
vergoeding van de kosten van de verleende 
intramurale zorg en gespecialiseerde zorg 
als bedoeld in lid 1, wanneer voor de 
behandeling eerst toestemming is 
gevraagd.

a) als de gezondheidszorg op zijn 
grondgebied zou zijn verleend, zou zij 
door het socialezekerheidsstelsel van de 
lidstaat zijn vergoed; et
b) het systeem is bedoeld om de uitstroom 
van patiënten als gevolg van de toepassing 
van dit artikel aan te pakken en te 
voorkomen dat deze leidt, of 
waarschijnlijk zal leiden, tot ernstige 
aantasting van:
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i) het financiële evenwicht van het 
socialezekerheidsstelsel van de lidstaat; 
en/of
ii) de planning en rationalisering die in de 
ziekenhuissector plaatsvinden om 
overcapaciteit van ziekenhuizen, 
ongelijkheden bij de verlening van 
intramurale zorg en logistieke en 
financiële verspilling te voorkomen, de 
instandhouding van een evenwichtige en 
voor eenieder toegankelijke verzorging 
door artsen en ziekenhuizen of de 
instandhouding van 
behandelingscapaciteit of medische 
deskundigheid op het grondgebied van de 
lidstaat.

Or. fr

Amendement 33
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Voorafgaande toestemming wordt in 
ieder geval verleend, wanneer de patiënt 
een medische behandeling nodig heeft die 
gewoonlijk wordt verstrekt door het 
socialezekerheidsstelsel van de lidstaat 
van aansluiting, en de behandeling niet 
binnen een medisch aanvaardbare 
termijn, zoals vastgesteld in Verordening 
1408/71 en Verordening 883/2004, 
mogelijk is in de lidstaat van verblijf.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat op dit punt  wordt gewezen op de beperkingen bij de toepassing van dit 
artikel als gevolg van de toepassing van de verordeningen 1408/71 en 883/2004.
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Amendement 34
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. 5 bis. De lidstaat waar de 
behandeling plaatsvindt, mag de nodige 
maatregelen treffen om iets aan de 
instroom van patiënten te doen en te 
voorkomen dat deze leidt, of 
waarschijnlijk zal leiden, tot aantasting 
van de planning en rationalisering die in 
de ziekenhuissector plaatsvinden om 
overcapaciteit van ziekenhuizen, 
ongelijkheden bij de verlening van 
intramurale zorg en logistieke en 
financiële verspilling te voorkomen, de 
instandhouding van een evenwichtige en 
voor eenieder toegankelijke verzorging 
door artsen en ziekenhuizen of de 
instandhouding van 
behandelingscapaciteit of medische 
deskundigheid op het grondgebied van de 
lidstaat. De lidstaat waar de behandeling 
plaatsvindt, discrimineert niet op grond 
van nationaliteit en zorgt ervoor dat de 
maatregelen die het vrije verkeer 
begrenzen, beperkt blijven tot wat 
noodzakelijk en evenredig is. De lidstaat 
waar de behandeling plaatsvindt, deelt 
deze maatregelen mee aan de Commissie.

Or. en

Motivering

Artikel 5 van de richtlijn stelt de verantwoordelijkheden vast van de lidstaten waar de 
behandeling plaatsvindt in het geval van grensoverschrijdende gezondheidszorg, hoewel de 
instrumenten waarmee de lidstaat van aansluiting de toestroom van patiënten kan controleren 
elders is geregeld (artikel 8). In deze richtlijn wordt echter niets gezegd over de 
mogelijkheden van lidstaten van behandeling om massale patiëntenstromen onder controle te 
houden, die schadelijk zouden kunnen zijn voor hun stelsel van gezondheidszorg en voor de 
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mogelijkheden om hun verantwoordelijkheden op het gebied van de gezondheidszorg uit te 
oefenen.

Amendement 35
Gabriela Creţu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4 – letter b bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) b bis) de urgentie van de 
behandeling of de medische procedure in 
kwestie;

Or. en

Motivering

Veel aandoeningen  zijn misschien niet pijnlijk, maar vereisen wel dringend behandeling of 
een ingreep volgens specifieke medische procedures.

Amendement 36
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaat van aansluiting waarborgt dat 
mechanismen zijn ingesteld om patiënten 
op verzoek informatie te geven over het 
ontvangen van gezondheidszorg in een 
andere lidstaat en de voorwaarden die 
daarop van toepassing zijn, onder meer in 
geval van schade als gevolg van in een 
andere lidstaat ontvangen
gezondheidszorg.

1. De lidstaat van aansluiting waarborgt dat 
mechanismen zijn ingesteld om patiënten 
op verzoek informatie te geven over het 
ontvangen van gezondheidszorg in een 
andere lidstaat. In de voorlichting over 
grensoverschrijdende zorg wordt een
duidelijk onderscheid gemaakt tussen de 
rechten die patiënten hebben op grond 
van deze richtlijn en de rechten op grond 
van de verordeningen betreffende de 
coördinatie van de 
socialezekerheidsregelingen als bedoeld in 
artikel 3, lid 1, onder f).
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Or. en

Motivering

Wanneer een patiënt uit eigen vrije wil gekozen heeft voor een behandeling in een andere 
lidstaat, zijn zijn rechten op het vlak van schadevergoedingsclaims, nazorg enz. verschillend 
van die in de richtlijn inzake de coördinatie van socialezekerheidsstelsels, omdat de 
besluitvormingsprocedure anders is. Het is van wezenlijk belang dat potentiële patiënten 
volledig op de hoogte zijn van de verschillende elementen op het vlak van 
verantwoordelijkheid en risico.

Amendement 37
Gabriela Creţu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het verstrekt en verspreidt informatie ten 
behoeve van patiënten, in het bijzonder 
over hun rechten in verband met 
grensoverschrijdende gezondheidszorg, 
kwaliteits- en veiligheidswaarborgen, 
bescherming van persoonsgegevens, 
klachtenprocedures en rechtsmiddelen voor 
in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg, en de toepasselijke 
voorwaarden;

a) a) het verstrekt en verspreidt informatie 
ten behoeve van patiënten en 
gezondheidswerkers, in het bijzonder over 
patiëntenrechten in verband met 
grensoverschrijdende gezondheidszorg, 
kwaliteits- en veiligheidswaarborgen, 
bescherming van persoonsgegevens, 
klachtenprocedures en rechtsmiddelen voor 
in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg, en de toepasselijke 
voorwaarden;

Or. en

Motivering

Gezondheidswerkers zijn het eerste contactpunt van de patiënten en hebben behoefte aan 
informatie over de patiëntenrechten om deze te kunnen naleven en patiënten te kunnen 
doorverwijzen naar de hulp die zij nodig hebben.
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Amendement 38
Gabriela Creţu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het helpt patiënten bij de bescherming 
van hun rechten en bij het eisen van een 
passende schadevergoeding in geval van 
schade als gevolg van het gebruik van 
gezondheidszorg in een andere lidstaat; in 
het bijzonder informeert het nationale 
contactpunt patiënten over de beschikbare 
mogelijkheden om geschillen te beslechten, 
helpt het bij het vaststellen welke 
buitengerechtelijke 
geschillenbeslechtingsregeling in een 
specifiek geval kan worden gebruikt en 
helpt het patiënten zo nodig bij het volgen 
van hun geschil;

b) b) het verstrekt informatie over wat er 
moet worden gedaan in gevallen van 
schadevergoeding en schade, het helpt 
patiënten bij de bescherming van hun 
rechten en bij het eisen van een passende 
schadevergoeding in geval van schade als 
gevolg van het gebruik van 
gezondheidszorg in een andere lidstaat; in 
het bijzonder informeert het nationale 
contactpunt patiënten over de beschikbare 
mogelijkheden om geschillen te beslechten, 
helpt het bij het vaststellen welke 
buitengerechtelijke 
geschillenbeslechtingsregeling in een 
specifiek geval kan worden gebruikt en 
helpt het patiënten zo nodig bij het volgen 
van hun geschil;

Or. en

Motivering

De nationale contactpunten moeten informatie beschikbaar stellen over wat er moet worden 
gedaan in geval van schadevergoeding en schade in de lidstaat waar de behandeling 
plaatsvindt.

Amendement 39
Gabriela Creţu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten bevorderen de 
samenwerking bij de verlening van 
grensoverschrijdende gezondheidszorg op 
regionaal en lokaal niveau, alsmede door 

2. 2. De lidstaten bevorderen de 
samenwerking bij de verlening van 
grensoverschrijdende gezondheidszorg op 
regionaal en lokaal niveau en de 
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middel van informatie- en 
communicatietechnologie, tijdelijke of ad-
hocverlening van grensoverschrijdende 
gezondheidszorg en andere vormen van 
grensoverschrijdende samenwerking.

communicatie tussen zorgaanbieders in 
het buitenland en nazorgaanbieders in het 
thuisland, alsmede door middel van 
informatie- en communicatietechnologie, 
tijdelijke of ad-hocverlening van 
grensoverschrijdende gezondheidszorg en 
andere vormen van grensoverschrijdende 
samenwerking.

Or. en

Motivering

De continuïteit van de zorg is essentieel voor de veiligheid van de patiënt. Daartoe moeten de 
medische teams uit het thuisland van de patiënt nauw samenwerken met de medische en 
specialistenteams in het land waar de behandeling plaatsvindt.
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