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Ændringsforslag 15
Manuel Medina Ortega

Forslag til direktiv
-

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Retsudvalget anmoder Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed som 
korresponderende udvalg til at stille 
forslag om afvisning af Kommissionens 
forslag

Or. es

Begrundelse

Der findes intet retsgrundlag, som begrunder vedtagelsen af en juridisk foranstaltning 
vedrørende det pågældende emne, som forpligter medlemsstaterne.

I forslaget til direktiv stilles der forslag om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 
grænseoverskridende sundhedsydelser, som ikke er omfattet af EF-traktatens artikel 2. I 
modsætning til det, der fastslås i forslaget til direktiv, begrunder hverken EF-traktatens 
artikel 95 eller 152 eller nogen anden artikel vedtagelsen af direktivet.

Direktivet indvirker ikke direkte på fællesmarkedets oprettelse eller funktion, hvilket ville gøre 
det muligt at udstede de bestemmelser, hvortil der henvises i EF-traktatens artikel 94.
Eftersom direktivet heller ikke indvirker på det indre markeds oprettelse eller funktion finder 
heller ikke EF-traktatens artikel 95 eller 152 anvendelse.

I lyset af det ovenstående konkluderes det, at der skal handles i overensstemmelse med 
bestemmelserne i traktatens artikel 5.

Ændringsforslag 16
Manuel Medina Ortega

Forslag til direktiv
Titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om patientrettigheder i 

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om patienters ret til adgang til 
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forbindelse med grænseoverskridende 
sundhedsydelser

sikre og effektive sundhedsydelser af høj 
kvalitet på lige vilkår

Or. es

Begrundelse

Den specifikke ramme for sundhedsydelser berører kun få patienter, mens en forbedring af 
sundhedsydelsernes kvalitet og sikkerhed samt samarbejdet mellem medlemsstaterne er 
faktorer, der vil være til gavn for alle borgerne, og det vurderes således, at disse områder bør 
udgøre kernen i forslaget.

Det foreslås, at grænseoverskridende sundhedsydelser ikke fremstilles som et ideal i forslaget 
til direktiv, men derimod som et alternativ, der kan overvejes, hvis det ikke er muligt at 
benytte sundhedsydelserne i borgerens hjemland. Det bør stå klart, at målet er, at borgeren 
får adgang til sikre sundhedsydelser af bedre kvalitet tættest muligt på sin bopæl.

Ændringsforslag 17
Manuel Medina Ortega

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" 
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

- 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

- 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 
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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. es

Ændringsforslag 18
Manuel Medina Ortega

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) I mangel af 
harmoniseringsforanstaltninger 
forhindrer fællesskabsretten i 
overensstemmelse med EF-Domstolens 
retspraksis (sag C-496/01) ikke en 
medlemsstat i inden for rammerne af en 
forhåndstilladelsesordning at forlange sit 
sundhedsbeskyttelsesniveau overholdt af 
sundhedstjenesteydere, der er etableret i 
en anden medlemsstat, og som ønsker at 
tilbyde tjenesteydelser til patienter i den 
førstnævnte medlemsstat. De betingelser, 
der skal opfyldes for at få denne tilladelse, 
må imidlertid ikke overlappe tilsvarende 
lovmæssige betingelser, som allerede er 
blevet opfyldt i den medlemsstat, hvor 
sundhedstjenesteyderen er etableret.

Or. es
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Ændringsforslag 19
Manuel Medina Ortega

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Patienten kan vælge, hvilken ordning 
han foretrækker, men hvis forordning 
(EØF) nr. 1408/71 er mere gunstig for 
patienten, bør han under alle 
omstændigheder ikke fratages de 
rettigheder, som forordningen giver.

udgår

Or. es

Begrundelse

Det er tvivlsomt, om det er nødvendigt, at dette direktiv skal regulere grænseoverskridende 
sundhedsydelser og patientmobilitet, som allerede er sikret med de gældende 
fællesskabsregler om koordinering af de sociale sikringsordninger (forordning (EF) nr. 
883/2004), der, såfremt det skønnes at være nødvendigt, kan ændres, således at de kommer til 
at omfatte aspekter, der ikke allerede er omfattet.

Forslaget til direktiv er i strid med den gældende lovgivning om koordinering af de sociale 
sikringsordninger. Hvis direktiv og forordninger overlapper hinanden, giver det mulighed for 
to parallelle systemer for grænseoverskridende sundhedsydelser, hvilket vil skabe retlig 
usikkerhed.

Ændringsforslag 20
Manuel Medina Ortega

Forslag til direktiv
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Dette direktiv har heller ikke til formål 
at skabe krav på godtgørelse af behandling 
i en anden medlemsstat, hvis en sådan 
behandling ikke indgår i de ydelser, som er 
omfattet af lovgivningen i 
forsikringsmedlemsstaten. Ej heller 
forhindrer dette direktiv medlemsstaterne i 
at udvide deres naturalydelsesordning til 

Dette direktiv har heller ikke til formål at 
skabe krav på godtgørelse af behandling i 
en anden medlemsstat, hvis en sådan 
behandling ikke indgår i de ydelser, som er 
omfattet af lovgivningen i 
forsikringsmedlemsstaten, eller at ændre 
betingelserne for dette krav, hvis de 
indgår i forsikringsmedlemsstatens 
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også at omfatte sundhedsydelser, der 
udføres i en anden medlemsstat, i 
overensstemmelse med direktivets 
bestemmelser.

lovgivning. Ej heller forhindrer dette 
direktiv medlemsstaterne i at udvide deres 
naturalydelsesordning til også at omfatte 
sundhedsydelser, der udføres i en anden 
medlemsstat, i overensstemmelse med 
direktivets bestemmelser.

Or. es

Ændringsforslag 21
Manuel Medina Ortega

Forslag til direktiv
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Den foreliggende dokumentation 
tyder på, at anvendelsen af principperne 
om fri udveksling af tjenesteydelser på 
brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat inden for de 
dækningsrammer, som den lovpligtige 
sygesikringsordning i 
forsikringsmedlemsstaten giver, ikke vil 
være et indgreb i medlemsstaternes 
sundhedssystemer eller bringe deres 
socialsikringsordninger ud af økonomisk 
ligevægt. EF-Domstolen har imidlertid 
fastslået, at det ikke kan udelukkes, at 
risiko for et alvorligt indgreb i den sociale 
sikringsordnings økonomiske ligevægt 
eller målet om at opretholde en stabil 
læge- og hospitalstjeneste, som alle har 
adgang til, kan udgøre et tvingende 
alment hensyn, som kan begrunde en 
begrænsning af princippet om fri 
udveksling af tjenesteydelser. EF-
Domstolen har også fastslået, at 
spørgsmål som antallet af hospitaler, deres 
geografiske fordeling, deres organisation, 
det udstyr, de er forsynet med, og de 
lægelige ydelser, de kan tilbyde, skal 
kunne planlægges. Dette direktiv bør 
indeholde bestemmelser om en ordning 
med forhåndstilladelse i forbindelse med 
godtgørelse af udgifter til 

I lyset af Domstolens retspraksis kan 
medlemsstaterne bestemme, at der kræves 
en forhåndstilladelse i forbindelse med en 
medlemsstats godtgørelse af udgifter til 
hospitalsbehandling i en anden 
medlemsstat. Dette krav betragtes som en 
både nødvendig og rimelig foranstaltning.
Antallet af hospitaler, deres geografiske 
fordeling, den måde, hvorpå de er 
organiseret, det udstyr, de råder over, og 
de lægelige ydelser, de kan tilbyde, er 
således alle sammen aspekter, som det bør 
være muligt at foretage en planlægning 
af, almindeligvis med henblik på at 
opfylde forskellige behov. Denne 
planlægning har på den ene side til formå 
at garantere, at der findes tilstrækkelig og 
permanent adgang til et afbalanceret 
udvalg af hospitalsydelser af høj kvalitet i 
den pågældende medlemsstat. På den 
anden side bidrager den til at 
imødekomme ønsket om rationel 
anvendelse af ressourcerne, idet den gør 
det muligt at udnytte de økonomiske, 
tekniske og menneskelige ressourcer på 
en samfundsmæssigt effektiv måde.
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hospitalsbehandling i en anden 
medlemsstat, hvis følgende betingelser er 
opfyldt: hvis behandlingen havde fundet 
sted på den berørte medlemsstats område, 
ville den være blevet dækket af dens 
socialsikringsordning, og hvis 
udstrømningen af patienter som følge af 
direktivets anvendelse er eller forventes at 
være et alvorlig indgreb i 
socialsikringsordningens økonomiske 
ligevægt, og/eller denne udstrømning af 
patienter har eller forventes at få alvorlige 
konsekvenser for 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. Da vurderingen af den præcise 
virkning af den forventede udstrømning 
af patienter kræver komplekse antagelser 
og beregninger, åbner direktivet mulighed 
for et system med forhåndstilladelse, hvis 
der er tilstrækkelig grund til at antage, at 
socialsikringsordningen bringes i alvorlig 
fare. Dette bør også omfatte allerede 
eksisterende systemer med 
forhåndsgodkendelse, som er i 
overensstemmelse med betingelserne i 
artikel 8.

Or. es

Begrundelse

Forhåndstilladelsen kan af borgerne opfattes som en begrænsning af deres ret til at udøve 
deres grænseoverskridende mobilitet, selv om den i virkeligheden udgør en garanti for 
borgerne, også for dem, der ikke rejser.

Forslaget kan i sin nuværende form påvirke de betingelser, hvorpå der gives sundhedsydelser 
til størstedelen af borgerne, som ikke rejser til en anden medlemsstat for at få 
sundhedsydelser.
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Dette begrunder nødvendigheden af at gøre det muligt for værtsmedlemsstaten at regulere 
strømmen af patienter fra de øvrige medlemsstater.

Ændringsforslag 22
Manuel Medina Ortega

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 fastlægges en generel 
ramme for EU-borgernes adgang til sikre 
og effektive sundhedsydelser af høj kvalitet
på lige vilkår, og der etableres 
mekanismer for samarbejde mellem 
medlemsstaterne på sundhedsområdet, 
idet de nationale beføjelser med hensyn til 
organisation og levering af 
sundhedsydelser respekteres.

Or. es

Begrundelse

Det foreslås, at direktivforslaget ikke koncentreres om patientmobilitet, men om de to andre 
grundlæggende punkter, som Kommissionen har bygget sit forslag op om, nemlig fælles 
principper for alle EU's sundhedssystemer og europæisk samarbejde på sundhedsområdet.

Det nuværende forslag, hvori omdrejningspunktet er patienternes mobilitet, kan anses for at 
være til fordel for en bestemt gruppe borgere (med stor købekraft, veluddannede, 
sprogkyndige), men det drejer sig om en lille gruppe borgere.

I forslaget ser man imidlertid bort fra de behov, som karakteriserer hovedparten af borgerne 
(utilstrækkelige ressourcer til at lægge penge ud til dækning af udgiften til sundhedsydelser 
leveret i en anden medlemsstat, utilstrækkelige sprogkundskaber, for ringe 
oplysningsgrundlag til at søge til en anden medlemsstat), og forslaget skaber ulighed.

Det foreslås, at målsætningen for forslaget ikke skal koncentreres udelukkende om 
patientmobilitet (som kun berører et mindretal), men også bør fokusere på at forbedre 
sundhedsydelsernes kvalitet og sikkerhed samt på samarbejde mellem medlemsstaterne, 
hvilket er aspekter, som er til gavn for alle borgerne.
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Ændringsforslag 23
Manuel Medina Ortega

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, som defineret 
i artikel 4, der ikke er garanteret ved 
forordning (EF) nr. 883/2004 om 
koordinering af de sociale 
sikringsordninger.

Or. es

Begrundelse

Hvis hovedformålet med direktivet var patientrettigheder, burde anvendelsesområdet være 
det ovennævnte. Hvis omdrejningspunktet imidlertid er patienternes mobilitet, er 
anvendelsesområdet ikke defineret godt nok.

Det er tvivlsomt, om det er nødvendigt, at dette direktiv skal regulere grænseoverskridende 
sundhedsydelser og patientmobilitet, som allerede er sikret med de gældende 
fællesskabsregler om koordinering af de sociale sikringsordninger (forordning (EF) nr. 
883/2004), der, såfremt det skønnes at være nødvendigt, kan ændres, således at de kommer til 
at omfatte aspekter, der ikke allerede er omfattet.

Ændringsforslag 24
Manuel Medina Ortega

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis betingelserne for, at der skal gives 
tilladelse til at tage til en anden 
medlemsstat for at få den fornødne 
behandling i henhold til artikel 22 i 
forordning (EØF) nr. 1408/71, er opfyldt, 
anvendes bestemmelserne i den nævnte 
forordning, og bestemmelserne i artikel 6, 
7, 8 og 9 i dette direktiv finder ikke 
anvendelse. Hvis en forsikret ønsker at 

udgår
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gøre brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat under andre betingelser, 
anvendes derimod artikel 6, 7, 8 og 9 i 
dette direktiv, og artikel 22 i Rådets 
forordning (EØF) nr. 1408/71 finder ikke 
anvendelse. Hvis betingelserne for at give 
tilladelse i artikel 22, stk. 2, i forordning 
(EØF) nr. 1408/71 er opfyldt, skal 
tilladelsen dog gives og ydelserne leveres i 
overensstemmelse med den nævnte 
forordning. I så fald finder artikel 6, 7, 8 
og 9 i dette direktiv ikke anvendelse.

Or. es

Ændringsforslag 25
Manuel Medina Ortega

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. es

Ændringsforslag 26
Manuel Medina Ortega

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
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Or. es

Ændringsforslag 27
Manuel Medina Ortega

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) "sundhedsprofessionel": en læge eller en 
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

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. es

Ændringsforslag 28
Manuel Medina Ortega

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "patient": en fysisk person, der gør brug 
af eller ønsker at gøre brug af
sundhedsydelser i en medlemsstat

f) "patient": en fysisk person, der gør brug 
af sundhedsydelser i en medlemsstat

Or. es
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Ændringsforslag 29
Manuel Medina Ortega

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) "forsikret": g) "forsikret": en person, der er forsikret i 
henhold til definitionen i artikel 1, litra c), 
i forordning (EF) nr. 883/2004;

i) indtil datoen for anvendelse af 
forordning (EF) nr. 883/2004: en person, 
der er forsikret efter bestemmelserne i 
artikel 1, 2 og 4 i forordning (EØF) nr. 
1408/71
ii) fra datoen for anvendelse af 
forordning (EF) nr. 883/2004: en person, 
der er forsikret som defineret i artikel 1, 
litra c), i forordning (EF) nr. 883/2004

Or. es

Ændringsforslag 30
Manuel Medina Ortega

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) "forsikringsmedlemsstat": den 
medlemsstat, hvori patienten er forsikret

h) "forsikringsmedlemsstat": den 
medlemsstat, hvori patienten er forsikret.
Hvis patienten har lovligt ophold i en 
medlemsstat og ikke er forsikret i nogen 
europæisk socialsikringsordning, men har 
en anerkendt ret til sundhedsydelser, så er 
forsikringsmedlemsstaten i dette tilfælde 
den medlemsstat, hvor patienten er bosat.

Or. es
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Ændringsforslag 31
Manuel Medina Ortega

Forslag til direktiv
Artikel 4 – litra l a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l a) "journal" eller "klinisk historie": den 
samling dokumenter, der indeholder 
enhver form for data, vurderinger og 
oplysninger om en patients tilstand og 
kliniske udvikling i hele plejeprocessen.

Or. es

Ændringsforslag 32
Manuel Medina Ortega

Forslag til direktiv
Kapitel II – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Myndigheder i medlemsstaterne med 
ansvar for overholdelse af de fælles 
principper for sundhedsydelser

Medlemsstater med ansvar for 
overholdelse af de fælles principper for 
sundhedsydelser

Or. es

Ændringsforslag 33
Manuel Medina Ortega

Forslag til direktiv
Artikel 5 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansvar påhvilende 
behandlingsmedlemsstatens myndigheder

Ansvar påhvilende 
behandlingsmedlemsstaten

Or. es
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Ændringsforslag 34
Manuel Medina Ortega

Forslag til direktiv
Artikel 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Uanset bestemmelserne i dette direktiv, 
særlig artikel 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 
forsikringsmedlemsstaten, der afgør, for 
hvilke sundhedsydelsesomkostninger, den 
forsikrede har ret til godtgørelse samt 
godtgørelsens størrelse og den 
egenbetaling, som den pågældende selv 
skal bidrage med, uanset hvor ydelserne 
udføres.

Or. es

Ændringsforslag 35
Manuel Medina Ortega

Forslag til direktiv
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
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Sundhedsydelser, der leveres i en anden 
medlemsstat

Uanset bestemmelserne i artikel 8 og 9 er 
forsikringsmedlemsstatens godtgørelse af 
udgifter til sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat ikke betinget af en 
forhåndstilladelse.

Or. es

Ændringsforslag 36
Manuel Medina Ortega

Forslag til direktiv
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 7 udgår
Sundhedsydelser, der ikke kræver 

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

Or. es

Ændringsforslag 37
Manuel Medina Ortega

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 
udgifterne til sundhedsydelser udført i en 
anden medlemsstat i henhold til dette 
direktiv forstås ved hospitalsbehandling og 
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specialistbehandling, ifølge definitionen i 
forsikringsmedlemsstatens lovgivning, 
sundhedsydelser, der er underlagt 
planlægning, for så vidt de kræver 
indlæggelse af den pågældende patient 
mindst en nat eller brug af en højt 
specialiseret og omkostningskrævende 
medicinsk infrastruktur og noget 
medicinsk udstyr, eller medfører
behandlinger, der udgør en konkret risiko 
for patienten eller befolkningen.

a) sundhedsydelser, der kræver 
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. es

Ændringsforslag 38
Manuel Medina Ortega

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. es
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Ændringsforslag 39
Manuel Medina Ortega

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 kan godtgøre
udgifter til hospitalsbehandling og 
specialistbehandling (som defineret i 
forsikringsmedlemsstatens lovgivning), jf. 
stk. 1, som er blevet givet i en anden 
medlemsstat, forudsat at der er opnået 
forhåndstilladelse.

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. es
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Begrundelse

Da det foreslås, at stk. 2 skal udgå, bliver dette det nye stk. 2.

Det foreslås, at det skal være de nationale sundhedsmyndigheder, som (via en 
forhåndstilladelse) har ansvaret for at sikre, at borgerne får sundhedsydelser leveret af 
sundhedsprofessionelle, og at det foregår i sundhedscentre med et passende kvalitets- og 
sikkerhedsniveau.

Forhåndstilladelsen udgør en garanti for de borgere, der bruger sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat, da sundhedsmyndighederne kan hjælpe dem med at vælge mellem de eventuelle 
behandlingsalternativer i den medlemsstat, hvor de har bopæl, og i andre medlemsstater.

Ændringsforslag 40
Manuel Medina Ortega

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Forhåndstilladelsesordningen skal være 
begrænset til det, der er nødvendigt og 
rimeligt for at undgå sådanne 
konsekvenser, og må ikke udgøre et 
middel til vilkårlig forskelsbehandling.

4. Forhåndstilladelsesordningen skal være 
begrænset til det, der er nødvendigt og 
rimeligt, og må ikke udgøre et middel til 
vilkårlig forskelsbehandling.

Or. es

Ændringsforslag 41
Manuel Medina Ortega

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaten offentliggør alle 
relevante oplysninger om de 
forhåndstilladelsesordninger, der er indført 
i henhold til stk. 3.

5. Forsikringsmedlemsstaten offentliggør 
en liste over hospitaler og specialiserede 
sundhedsydelser samt alle relevante 
oplysninger om de 
forhåndstilladelsesordninger, der er indført 
i henhold til stk. 2.

Or. es
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Ændringsforslag 42
Manuel Medina Ortega

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5 a. For så vidt angår enhver anmodning 
om forhåndstilladelse til behandling i en 
anden medlemsstat, som indgives af en 
forsikret, kontrollerer 
forsikringsmedlemsstaten, at 
betingelserne i forordning (EF) nr. 
883/2004 er opfyldt, og hvis det er 
tilfældet, giver den forhåndstilladelse i 
henhold til nævnte forordning.

Or. es

Begrundelse

Nyt stk. 5 a som følge af, at stk. 2 udgår.

Det er tvivlsomt, om det er nødvendigt, at dette direktiv skal regulere grænseoverskridende 
sundhedsydelser og patientmobilitet, som allerede er sikret med de gældende 
fællesskabsregler om koordinering af de sociale sikringsordninger (forordning (EF) nr. 
883/2004), der, såfremt det skønnes at være nødvendigt, kan ændres, således at de kommer til 
at omfatte aspekter, der ikke allerede er omfattet.

Forslaget til direktiv er i strid med den gældende lovgivning om koordinering af de sociale 
sikringsordninger, idet der etableres to parallelle systemer for grænseoverskridende 
sundhedsydelser, hvilket vil skabe retlig usikkerhed.

Ændringsforslag 43
Manuel Medina Ortega

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5 b. Forsikringsmedlemsstaten 
specificerer på forhånd og på 
gennemsigtig måde de kriterier, der 
anvendes for at afslå anmodninger om 
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forhåndstilladelse, baseret på hensynet til 
almene interesser.

Or. es

Begrundelse

Nyt stk. 5 b som følge af, at stk. 2 udgår.

Ud over, at forslaget til direktiv trænger ind på området for medlemsstaternes eksklusive 
beføjelser, kan det skabe uligheder mellem nogle patienter og andre patienter.

Hvis der indføres en ret til godtgørelse for et mindretal af patienter (de, der behandles i en 
anden medlemsstat), vil det skabe ulighed i forhold til det store flertal af patienter. Dette 
begrunder nødvendigheden af en forhåndstilladelsesmekanisme i forsikringsmedlemsstaten 
samt muligheden for, at værtsmedlemsstaten kan regulere strømmen af patienter fra de øvrige 
medlemsstater.

Ændringsforslag 44
Manuel Medina Ortega

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5 c. Under alle omstændigheder kan 
medlemsstaten nægte at give 
forhåndstilladelse, hvis der kan ydes 
samme behandling på deres eget område 
inden for en frist, der er medicinsk 
forsvarlig under hensyntagen til den 
pågældende patients helbredstilstand og 
det forventede forløb af vedkommendes 
sygdom.

Or. es
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Ændringsforslag 45
Manuel Medina Ortega

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Forsikringsmedlemsstaten sikrer, at de 
administrative procedurer i forbindelse 
med brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat for så vidt angår eventuel 
forhåndstilladelse som omhandlet i artikel 
8, stk. 3, godtgørelse af udgifter til 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat og 
andre betingelser og formaliteter som 
omhandlet i artikel 6, stk. 3, er baseret på 
objektive, ikke-diskriminerende kriterier, 
som er offentliggjort på forhånd, og som er 
nødvendige og står i et rimeligt forhold til 
målet. Under alle omstændigheder skal en 
forsikret person altid have en tilladelse i 
henhold til de forordninger om 
koordinering af 
socialsikringsordningerne, der er 
omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra f), når 
betingelserne i artikel 22, stk. 1, litra c), 
og i artikel 22, stk. 2, i forordning (EØF) 
nr. 1408/71 er opfyldt.

1. Forsikringsmedlemsstaten sikrer, at de 
administrative procedurer i forbindelse 
med brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat for så vidt angår eventuel 
forhåndstilladelse som omhandlet i artikel 
8, stk. 2, og godtgørelse af udgifter til 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat er 
baseret på objektive, ikke-diskriminerende 
kriterier, som er offentliggjort på forhånd, 
og som er nødvendige og står i et rimeligt 
forhold til målet.

Or. es

Ændringsforslag 46
Manuel Medina Ortega

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Der skal være let adgang til sådanne 
proceduresystemer, og de skal kunne sikre, 
at anmodninger behandles objektivt og 
upartisk inden for de tidsfrister, der er 
fastsat og offentliggjort på forhånd af 
medlemsstaterne.

2. Der skal være let adgang til sådanne 
proceduresystemer, og de skal kunne sikre, 
at anmodninger behandles objektivt og 
upartisk inden for de 
maksimumstidsfrister, der er fastsat og 
offentliggjort på forhånd af 
medlemsstaterne. Ved behandling af disse 
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anmodninger tages der hensyn til, hvor 
meget de enkelte tilfælde haster, og andre 
individuelle omstændigheder.

Or. es

Begrundelse

Det er af afgørende betydning at opretholde den nuværende situation, hvor det er de 
sundhedsprofessionelle i den offentlige sektor (navnlig de i den primære sundhedstjeneste i 
deres egenskab af systemets "dørvogtere"), der træffer afgørelse om nødvendigheden af at 
lade patienterne modtage sundhedsydelser i andre medlemsstater, hvormed situationer med 
unødvendige sundhedsydelser undgås.

Forhåndstilladelsen kan af borgerne opfattes som en begrænsning af deres ret til at udøve 
grænseoverskridende mobilitet, selv om den i virkeligheden udgør en behandlingsgaranti for 
de borgere, der rejser, da sundhedsmyndighederne kan hjælpe dem med at vælge mellem de 
eventuelle behandlingsalternativer i den medlemsstat, hvor de har bopæl, og i andre 
medlemsstater. Myndighederne kan vejlede den pågældende borger, således at denne 
modtager den behandling, som er nødvendig, og kan sikre, at sundhedsydelsen udføres 
sikkert, og at den er af en tilstrækkelig høj kvalitet.

Ændringsforslag 47
Manuel Medina Ortega

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne fastsætter på forhånd 
og efter en gennemsigtig procedure 
kriterier for afslag på forhåndstilladelser 
som omhandlet i artikel 8, stk. 3.

udgår

Or. es
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Ændringsforslag 48
Manuel Medina Ortega

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne skal, når de fastsætter 
frister for behandlingen af ansøgninger 
om brug af sundhedsydelser i en anden 
medlemsstat, sørge for, at der tages 
hensyn til:

udgår

a) patientens helbredstilstand
b) patientens smerteniveau
c) arten af patientens handicap og
d) patientens evne til at udøve 
erhvervsmæssig virksomhed.

Or. es

Ændringsforslag 49
Manuel Medina Ortega

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne skal sikre, at 
administrative afgørelser om brug af 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat 
kan påklages administrativt og indbringes 
for domstolene, herunder at der findes 
foreløbige retsmidler.

3. Medlemsstaterne skal sikre, at 
administrative afgørelser om brug af 
sundhedsydelser i en anden medlemsstat 
kan påklages administrativt og indbringes 
for domstolene, herunder at der findes 
foreløbige retsmidler. Medlemsstaterne 
fremmer udviklingen af en international 
ordning for udenretslig afgørelse af 
tvister, der opstår som følge af 
grænseoverskridende sundhedsydelser.

Or. es
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Ændringsforslag 50
Manuel Medina Ortega

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 andre 
medlemsstaters borgers brug af 
sundhedsydelser og om betingelserne 
herfor, herunder om situationen, hvis der 
sker skader som følge af sundhedsydelser, 
der er udført i den pågældende 
medlemsstat.

Or. es

Ændringsforslag 51
Manuel Medina Ortega

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan efter proceduren i 
artikel 19, stk. 2, udvikle et 
standardfællesskabsformat for de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1.

3. Medlemsstaterne kan efter proceduren i 
artikel 19, stk. 2, og i samarbejde med 
Kommissionen udvikle et 
standardfællesskabsformat for de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1.

Or. es

Ændringsforslag 52
Manuel Medina Ortega

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 

a) stille oplysninger til rådighed for de 
patienter, der er statsborgere i andre 
medlemsstater, på anmodning fra disse, 
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sundhedsydelser, kvalitets- og 
sikkerhedsgarantier, beskyttelse af 
personoplysninger, klageprocedurer og 
erstatningsmuligheder i forbindelse med 
sundhedsydelser udført i en anden
medlemsstat og om de gældende 
betingelser

særlig om deres rettigheder i forbindelse 
med grænseoverskridende 
sundhedsydelser, kvalitets- og 
sikkerhedsgarantier, beskyttelse af 
personoplysninger, klageprocedurer og 
erstatningsmuligheder i forbindelse med 
sundhedsydelser udført i den pågældende 
medlemsstat, og om de gældende 
betingelser;

Or. es

Begrundelse

Som anført i forbindelse med artikel 10, forpligtes medlemsstaterne med denne artikel til at 
oplyse, hvilke data de øvrige medlemsstater er i besiddelse af, hvilket udgør en alt for stor 
byrde for medlemsstaterne. Hvis disse oplysninger endvidere skulle gøres brugbare for 
borgerne, ville det forudsætte en løbende ajourføring af oplysningerne, hvilket ikke 
forekommer at være realistisk. Vi er af den opfattelse, at det vil være tilstrækkeligt, hvis hver 
enkelt medlemsstat påtog sig at give oplysninger vedrørende sundhedsydelser udført i den 
pågældende medlemsstat og under alle omstændigheder at give oplysninger vedrørende 
kontaktoplysningerne for de øvrige medlemsstaters nationale kontaktpunkter.

Ændringsforslag 53
Manuel Medina Ortega

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) hjælpe patienterne fra de øvrige 
medlemsstater med, på anmodning fra 
disse, at beskytte deres rettigheder og med 
at klage, hvis de kommer ud for skader 
som følge af brug af sundhedsydelser 
udført i den pågældende medlemsstat; det 
nationale kontaktpunkt skal på anmodning 
fra patienterne fra de øvrige 
medlemsstater særlig oplyse disse 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;
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Or. es

Begrundelse

Som anført i forbindelse med artikel 10, forpligtes medlemsstaterne med denne artikel til at 
oplyse, hvilke data de øvrige medlemsstater er i besiddelse af, hvilket udgør en alt for stor 
byrde for medlemsstaterne. Hvis disse oplysninger endvidere skulle gøres brugbare for 
borgerne, ville det forudsætte en løbende ajourføring af oplysningerne, hvilket ikke 
forekommer at være realistisk. Vi er af den opfattelse, at det vil være tilstrækkeligt, hvis hver 
enkelt medlemsstat påtog sig at give oplysninger vedrørende sundhedsydelser udført i den 
pågældende medlemsstat og under alle omstændigheder at give oplysninger vedrørende 
kontaktoplysningerne for de øvrige medlemsstaters nationale kontaktpunkter.

Ændringsforslag 54
Manuel Medina Ortega

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) fremme etableringen af en 
international udenretslig
tvistbilæggelsesordning i forbindelse med 
grænseoverskridende sundhedsydelser.

udgår

Or. es

Ændringsforslag 55
Manuel Medina Ortega

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Forsikringsmedlemsstatens nationale 
kontaktpunkt giver de patienter, der 
anmoder herom, kontaktoplysningerne 
for de øvrige medlemsstaters nationale 
kontaktpunkter

Or. es
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Begrundelse

Som anført i forbindelse med artikel 10, forpligtes medlemsstaterne med denne artikel til at 
oplyse, hvilke data de øvrige medlemsstater er i besiddelse af, hvilket udgør en alt for stor 
byrde for medlemsstaterne. Hvis disse oplysninger endvidere skulle gøres brugbare for 
borgerne, ville det forudsætte en løbende ajourføring af oplysningerne, hvilket ikke 
forekommer at være realistisk. Vi er af den opfattelse, at det vil være tilstrækkeligt, hvis hver 
enkelt medlemsstat påtog sig at give oplysninger vedrørende sundhedsydelser udført i den 
pågældende medlemsstat og under alle omstændigheder at give oplysninger vedrørende 
kontaktoplysningerne for de øvrige medlemsstaters nationale kontaktpunkter.

Ændringsforslag 56
Manuel Medina Ortega

Forslag til direktiv
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen vedtager efter 
proceduren i artikel 19, stk. 2:

3. Medlemsstaterne vedtager efter 
proceduren i artikel 19, stk. 2, og med 
Kommissionens bistand:

a) de foranstaltninger, der er nødvendige til 
forvaltning af netværket af nationale 
kontaktpunkter som omhandlet i denne 
artikel

(Vedrører ikke den danske tekst)

b) hvilken art og type data der skal 
indsamles og udveksles inden for 
netværket

(Vedrører ikke den danske tekst)

c) retningslinjer for den information, som 
patienter skal have, jf. stk. 2, litra a).

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. es

Ændringsforslag 57
Manuel Medina Ortega

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. For at lette gennemførelsen af stk. 1 2. For at lette gennemførelsen af stk. 1 
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vedtager Kommissionen: vedtager medlemsstaterne med 
Kommissionens bistand:

Or. es

Ændringsforslag 58
Manuel Medina Ortega

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) foranstaltninger, der gør det muligt for 
en farmaceut eller anden 
sundhedsprofessionel at kontrollere, om 
recepten er ægte, og om den i en anden 
medlemsstat er udstedt af en autoriseret 
person, ved at udvikle en fællesskabsmodel 
for recepter og ved at fremme 
interoperabiliteten af e-recepter

a) foranstaltninger, der gør det muligt for 
en farmaceut eller anden 
sundhedsprofessionel at kontrollere, om 
recepten er ægte, og om den i en anden 
medlemsstat er udstedt af en autoriseret 
person, ved at udvikle en fællesskabsmodel 
for recepter, ved at angive, hvilke 
oplysninger der er nødvendige for at sikre 
receptens gyldighed, og sprogkrav og ved 
at fremme interoperabiliteten af e-recepter 
samt fortroligheden af patientoplysninger.

Or. es

Begrundelse

I det nuværende forslag giver anerkendelsen af lægemiddelsrecepter i andre medlemsstater 
anledning til situationer og problemer, der langt fra er løst, som f.eks. metoden til at 
overvinde sprogbarrierer, de problemer, der er forbundet med de forskellige farmaceutiske 
ydelser og andre typer ydelser, som gør det muligt at sikre kvaliteten, sikkerheden og 
effektiviteten i en medlemsstats håndtering af patientens recept i forbindelse med 
grænseoverskridende ydelser.

Det anses ikke for at være acceptabelt, at Kommissionen kan gennemføre disse 
foranstaltninger ensidigt, da det bør være medlemsstaterne, der med mulighed for 
Kommissionens bistand når til enighed om at iværksætte dem.
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Ændringsforslag 59
Manuel Medina Ortega

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) foranstaltninger, der skal sikre, at 
lægemidler ordineret i en medlemsstat og 
udleveret i en anden medlemsstat 
identificeres korrekt, og at oplysningerne 
til patienten om midlet er forståelige

b) foranstaltninger, der skal sikre, at 
lægemidler ordineret i en medlemsstat og 
udleveret i en anden medlemsstat 
identificeres korrekt, og at oplysningerne 
til patienten om midlet er forståelige.
Såfremt det lægemiddel, der ordineres, 
bærer en betegnelse, der er konstrueret, 
eller som er et mærke, anføres ligeledes 
det internationale fællesnavn.

Or. es

Begrundelse

I det nuværende forslag giver anerkendelsen af lægemiddelsrecepter i andre medlemsstater 
anledning til situationer og problemer, der langt fra er løst, som f.eks. metoden til at 
overvinde sprogbarrierer, de problemer, der er forbundet med de forskellige farmaceutiske 
ydelser og andre typer ydelser, som gør det muligt at sikre kvaliteten, sikkerheden og 
effektiviteten i en medlemsstats håndtering af patientens recept i forbindelse med 
grænseoverskridende ydelser.

Det anses ikke for at være acceptabelt, at Kommissionen kan gennemføre disse 
foranstaltninger ensidigt, da det bør være medlemsstaterne, der med mulighed for 
Kommissionens bistand når til enighed om at iværksætte dem.

Ændringsforslag 60
Manuel Medina Ortega

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2 – litra c a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c a) foranstaltninger til afhjælpning af 
situationer, hvor det kan blive nødvendigt 
at erstatte lægemidlet med et andet, f.eks. i 
tilfælde af manglende forsyninger og 
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nødsituationer.

Or. es

Begrundelse

I det nuværende forslag giver anerkendelsen af lægemiddelsrecepter i andre medlemsstater 
anledning til situationer og problemer, der langt fra er løst, som f.eks. metoden til at 
overvinde sprogbarrierer, de problemer, der er forbundet med de forskellige farmaceutiske 
ydelser og andre typer ydelser, som gør det muligt at sikre kvaliteten, sikkerheden og 
effektiviteten i en medlemsstats håndtering af patientens recept i forbindelse med 
grænseoverskridende ydelser.

Det anses ikke for at være acceptabelt, at Kommissionen kan gennemføre disse 
foranstaltninger ensidigt, da det bør være medlemsstaterne, der med mulighed for 
Kommissionens bistand når til enighed om at iværksætte dem.
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