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Amendement 15
Manuel Medina Ortega

Voorstel voor een richtlijn
–

Voorstel tot verwerping

De Commissie juridische zaken verzoekt 
de ten principale bevoegde Commissie 
milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid voor te stellen het 
voorstel van de Commissie te verwerpen.

Or. es

Motivering

Er bestaat geen rechtsgrondslag voor de goedkeuring van een wetstekst over het 
desbetreffend onderwerp, welke voor de lidstaten bindend zou  zijn  

In het voorstel voor een richtlijn wordt de oprichting voorgesteld van een communautair 
beleidsterrein voor grensoverschrijdende gezondheidszorg, een onderwerp dat niet  onder 
artikel 2van het EG-Verdrag valt. In tegenstelling tot wat in het voorstel voor een richtlijn 
wordt beweerd, vormen noch de artikelen 95 en 112 van het Verdrag, noch enige ander 
artikel een grondslag voor de goedkeuring van een dergelijke richtlijn. 

De richtlijn heeft geen rechtstreekse betrekking op de oprichting of werking van de 
gemeenschappelijke markt, in welk geval men een dergeloijke tekst zou kunnen baseren op 
artikel 94 van het EG-Verdrag. Omdat de  richtlijn geen betrekking heeft op de oprichting of 
werking van de binnenmarkt zijn evenmin de artikelen 95 men 152 van het EGV van 
toepassing.

In het licht van het bovenstaande moet worden geconcludeerd dat het bepaalde in artikel ´5 
van het Verdrag van toepassing is.
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Amendement 16
Manuel Medina Ortega

Voorstel voor een richtlijn
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende de toepassing van de rechten 
van patiënten bij grensoverschrijdende 
gezondheidszorg 

Voorstel voor een richtlijn van het 
Europees Parlement en de Raad 
betreffende de toepassing van de rechten 
van patiënten op de toegang tot veilige, 
hoogwaardige, efficiënte en rechtvaardige
gezondheidszorg 

Or. es

Motivering

De grensoverschrijdende gezondheidszorg betreft alleen een minderheid van de patiënten, 
terwijl een betere kwaliteit en zekerheid van de bijstand, evenals de samenwerking tussen de 
lidstaten kwesties zijn die in het belang zijn van alle burgers en die daarom de kern van het 
voorstel zouden moeten vormen.

Voorgesteld wordt de grensoverschrijdende gezondheidszorg niet als ideaal te stellen in het 
voorstel voor een richtlijn, maar als een tweede optie die overwogen kan worden wanneer het 
niet mogelijk is een bepaalde gezondheidszorg te vertsrekken in de woonplaats van de 
betrokken burger. Het moet duidelijk zijn dat het doel is dat elke burger toegang krijgt tot een 
gezondheidszorg die veilig is en van een zo hoog mogelijke kwaliteit op zo gering mogelijke 
afstand van zijn woonplaats.

Amendement 17
Manuel Medina Ortega

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

- gebruik van gezondheidszorg in het 
buitenland (de patiënt gaat naar een 

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

zorgaanbieder in een andere lidstaat om 
behandeld te worden); deze situatie wordt 
bedoeld met “mobiliteit van patiënten”;

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

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

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

Or. es

Motivering

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

Amendement 18
Manuel Medina Ortega

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. es

Motivering

Dit is een waarborg voor de burger dat de kwaliteitsnormen tenminste gelijkwaardig zijn aan 
die van de lidstaat van aansluiting.

Amendement 19
Manuel Medina Ortega

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) De patiënt kan het mechanisme 
kiezen waaraan hij de voorkeur geeft, 
maar wanneer de toepassing van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 gunstiger 
voor hem is, mogen de door die 
verordening gewaarborgde rechten hem 
in geen geval worden onthouden.

Schrappen

Or. es

Motivering

Het is twijfelachtig dat er een noodzaak zou bestaan dat deze richtlijn het 
grensoverschrijdende bewustzijn en de mobiliteit van patiënten zou moeten bevorderen, welke 
reeds gegarandeerd wordt door de communautaire verordening inzake de coördinatie van de 
systemen van sociale zekerheid (verordening 883/2004), welke - indien dit nodig zou worden 
geacht -zou kunnen worden gewijzigd door opneming van enkele hier in overweging gestelde 
punten.

Het voorstel voor een richtlijn is in strijd met de bestaande regelgeving inzake de coördinatie 
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van de socialezekerheidsstelsels. Als de richtlijn en verordeningen elkaar zouden overlappen, 
zou het mogelijk zijn twee parallelle systemen voor grensoverschrijdende gezondheidszorg tot 
stand te brengen. waardoor rechtsonzekerheid wordt gecreëerd.

Amendement 20
Manuel Medina Ortega

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Deze richtlijn heeft evenmin tot doel 
patiënten recht te geven op vergoeding van 
de kosten van behandeling in een andere 
lidstaat wanneer de wetgeving van de 
lidstaat van aansluiting van de patiënt niet 
in een dergelijke behandeling voorziet. 
Ook belet deze richtlijn de lidstaten niet 
hun regeling voor verstrekkingen 
overeenkomstig de bepalingen ervan uit te 
breiden tot in een andere lidstaat verleende 
gezondheidszorg. 

(25) Deze richtlijn heeft evenmin tot doel 
patiënten recht te geven op vergoeding van 
de kosten van behandeling in een andere 
lidstaat wanneer de wetgeving van de 
lidstaat van aansluiting van de patiënt niet 
in een dergelijke behandeling voorziet of 
de voorwaarden voor een dergelijk recht te 
wijzigen wanneer deze zijn opgenomen in 
de wetgeving van de lidstaat van 
aansluiting of de voorwaarden van die 
wetgeving te wijzigen indien de in de 
wetgeving van de lidstaat van aansluiting 
worden erkend. Ook belet deze richtlijn de 
lidstaten niet hun regeling voor 
verstrekkingen overeenkomstig de 
bepalingen ervan uit te breiden tot in een 
andere lidstaat verleende gezondheidszorg. 

Or. es

Motivering

De bevoegdheden wat betreft de organisatie van de gezondheidszorg zijn overeenkomstig 
artikel 152 van het EG-Verdrag aan de lidstaten voorbehouden.
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Amendement 21
Manuel Medina Ortega

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) De beschikbare gegevens wijzen erop 
dat de toepassing van de beginselen van 
het vrije verkeer op het gebruik van 
gezondheidszorg in een andere lidstaat 
binnen de grenzen van de door de 
wettelijke 
ziektekostenverzekeringsregeling van de 
lidstaat van aansluiting gewaarborgde 
dekking, de gezondheidsstelsels van de 
lidstaten en de betaalbaarheid van hun 
socialezekerheidsstelsels niet zal 
aantasten. Het Hof van Justitie heeft 
echter erkend dat niet uitgesloten kan 
worden dat een ernstige aantasting van 
het financiële evenwicht van het 
socialezekerheidsstelsel en de doelstelling 
een evenwichtige en voor eenieder 
toegankelijke verzorging door artsen en 
ziekenhuizen in stand te houden, 
dwingende redenen van algemeen belang 
kunnen vormen waardoor een 
belemmering van het beginsel van het vrij 
verrichten van diensten gerechtvaardigd 
kan zijn. Het Hof van Justitie heeft ook 
erkend dat het aantal ziekenhuizen, hun 
geografische spreiding, hun inrichting en 
de uitrusting waarover zij beschikken, en 
zelfs de aard van de medische diensten die 
zij kunnen aanbieden, aspecten zijn die 
moeten kunnen worden gepland. Deze 
richtlijn moet voorzien in een systeem van 
voorafgaande toestemming voor de 
vergoeding van de kosten van in een 
andere lidstaat ontvangen intramurale 
zorg wanneer aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan: de kosten 
zouden door zijn socialezekerheidsstelsel
zijn vergoed indien de zorg op zijn 
grondgebied zou zijn verleend en het 
financiële evenwicht van het 

(31) In het licht van de jurisprudentie van 
het Hof van Justitie kunnen de lidstaten 
bepalen dat voor de vergoeding van de 
kosten van in een andere lidstaat 
verleende gezondheidszorg door het 
nationale stelsel voorafgaande 
toestemming vereist is. Dit vereiste wordt 
beschouwd als een maatregel die zowel 
noodzakelijk als redelijk is. Zo zijn het 
aantal ziekenhuizen, hun geografische 
spreiding, hun inrichting en de uitrusting 
waarover zij beschikken, en zelfs de aard 
van de medische diensten die zij kunnen 
aanbieden, aspecten waarvoor planning, 
welke in het algemeen bedoeld is om in 
uiteenlopende behoeften te voorzien, 
mogelijk moet zijn. Enerzijds moet deze 
planning zorgen voor voldoende en 
permanente toegang tot een evenwichtig 
aanbod van hoogwaardige intramurale 
zorg in de betrokken staat. Anderzijds 
draagt planning ertoe bij de aangewende 
middelen op rationele wijze in te zetten 
door de maatschappelijke efficiëntie van 
financiële en technische middelen en 
personeel mogelijk te maken. 
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socialezekerheidsstelsel wordt door de 
uitstroom van patiënten als gevolg van de 
toepassing van deze richtlijn ernstig 
aangetast of zal daardoor waarschijnlijk 
ernstig worden aangetast en/of 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 zijn grondgebied, 
worden door deze uitstroom van patiënten 
ernstig aangetast of zullen daardoor 
waarschijnlijk ernstig worden aangetast. 
Omdat ingewikkelde aannamen en 
berekeningen nodig zijn om de gevolgen 
van een verwachte uitstroom van 
patiënten nauwkeurig in te schatten, mag 
volgens deze richtlijn een systeem van 
voorafgaande toestemming worden 
toegepast wanneer er voldoende redenen 
zijn om te verwachten dat het 
socialezekerheidsstelsel ernstig zal worden 
aangetast. Ook de reeds bestaande 
systemen van voorafgaande toestemming 
die aan de voorwaarden in artikel 8 
voldoen, moeten hieronder vallen.

Or. es

Motivering

Voorafgaande toestemming zou door de burger kunnen worden opgevat als een beperking van 
hun recht op grensoverschrijdende mobiliteit, hoewel het in werkelijkheid een waarborg voor 
de burgers is, zelfs voor hen die zich niet verplaatsen.

Het voorstel, zoals dat thans is opgesteld, kan gevolgen hebben voor de kwaliteit van de 
gezondheidszorg van de meerderheid van de burgers, die niet besluiten om zich naar een 
andere lidstaat te begeven om daar gezondheidszorg te ontvangen. 

Daarom is het noodzakelijk dat de lidstaat die patiënten ontvangt maatregelen kan nemen om 



PE418.330v01-00 10/36 AM\764029NL.doc

NL

de stroom van patiënten uit andere lidstaten te beheersen.

Amendement 22
Manuel Medina Ortega

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 
voor de toegang van de burgers van de 
EU tot veilige, hoogwaardige, efficiënte en 
rechtvaardige gezondheidszorg tot stand 
en creëert mechanismen voor 
samenwerking tussen de lidstaten op het 
gebied van de gezondheid, met 
inachtneming van de nationale 
bevoegdheden wat betreft de organisatie 
en verstrekking van gezondheidszorg.

Or. es

Motivering

Se propone que el objetivo de la propuesta no se centre en abordar la movilidad de los 
pacientes, sino que su núcleo fundamental sean los otros 2 ejes en los que la Comisión 
Europea dice estructurar la propuesta: principios comunes a todos los sistemas sanitarios de 
la UE y cooperación europea en el ámbito de la salud.

La actual propuesta, centrada en la movilidad de pacientes, podría considerarse beneficiosa 
por un determinado perfil de ciudadanos (con alto poder adquisitivo, informados, con 
conocimiento de idiomas), pero se trata de una minoría de ciudadanos.

No obstante, la propuesta descuida las necesidades de la mayoría de los ciudadanos (perfil: 
sin recursos suficientes para adelantar el coste de la atención sanitaria prestada en otro EM, 
sin conocimientos suficientes de idiomas, sin suficiente información para poder desplazarse a 
otros EEMM) y genera inequidades.

Voorgesteld wordt dat de doelstelling van het voorstel niet alleen is gericht op de 
patiëntenmobiliteit (heeft slechts betrekking op een minderheid), maar ook op verbetering van 
de kwaliteit en veiligheid van de zorg en op samenwerking tussen de lidstaten, hetgeen alle 
burgers ten goede komt.
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Amendement 23
Manuel Medina Ortega

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, 
gedefinieerd in artikel 4, die niet wordt 
gewaarborgd door verordening (EG) 
883/2004 betreffende de coördinatie van 
de socialezekerheidsstelsels.

Or. es

Motivering

Indien de richtlijn als voornaamste doel de rechten van de patiënten heeft, moet het 
toepassingsgebied daarmee in overeenstemming zijn. Wanneer evenwel de mobiliteit van de 
patiënten centraal gesteld wordt, wordt het toepassingsgebied niet goed gedefinieerd. 

Het is twijfelachtig dat er een noodzaak zou bestaan dat deze richtlijn het 
grensoverschrijdende bewustzijn en de mobiliteit van patiënten zou moeten bevorderen, welke 
reeds gegarandeerd wordt door de communautaire verordening inzake de coördinatie van de 
systemen van sociale zekerheid (verordening 883/2004), welke - indien dit nodig zou worden 
geacht -zou kunnen worden gewijzigd door opneming van enkele hier in overweging gestelde 
punten.

Amendement 24
Manuel Medina Ortega

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer voldaan wordt aan de 
voorwaarden waaronder krachtens 
artikel 22 van Verordening (EEG) 
nr. 1408/71 toestemming moet worden 
verleend om zich naar een andere lidstaat 
te begeven teneinde een passende 
behandeling te ondergaan, zijn de 
bepalingen van die verordening van 

Schrappen
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toepassing; de artikelen 6, 7, 8 en 9 van 
deze richtlijn zijn dan niet van toepassing. 
Wanneer een verzekerde zich daarentegen 
in andere omstandigheden in een andere 
lidstaat wil laten behandelen, zijn de 
artikelen 6, 7, 8 en 9 van deze richtlijn wel 
van toepassing; artikel 22 van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 is dan 
niet van toepassing. Wanneer echter aan 
de voorwaarden voor de verlening van 
toestemming in artikel 22, lid 2, van 
Verordening (EEG) nr. 1408/71 wordt 
voldaan, wordt deze toestemming altijd 
verleend en worden de prestaties 
overeenkomstig die verordening verstrekt. 
In dat geval zijn de artikelen 6, 7, 8 en 9 
van deze richtlijn niet van toepassing.

Or. es

Motivering

Schrappen om redenen van juridische duidelijkheid.

Amendement 25
Manuel Medina Ortega

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. es
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Motivering

Evenals bij overweging 10 omvat het concept grensoverschrijdende gezondheidszorg zowel de 
patiëntenmobiliteit in strikte zin alsook de mobiliteit van gezondheidsdiensten die op afstand 
kunnen worden verleend; het is niet passend hier te verwijzen naar zorgaanbieders.

Amendement 26
Manuel Medina Ortega

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. es

Motivering

Overbodig en daarom schrappen.

Amendement 27
Manuel Medina Ortega

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 beoefenaar 
der geneeskunde (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), 
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van Richtlijn 2005/36/EG; 

Or. es

Motivering

Niet van toepassing op de Nederlandse tekst.

Amendement 28
Manuel Medina Ortega

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter f)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) “patiënt”: een natuurlijk persoon die in 
een lidstaat gezondheidszorg ontvangt of 
wenst te ontvangen;

f) "patiënt": een natuurlijk persoon die in 
een lidstaat gezondheidszorg ontvangt;

Or. es

Motivering

Relevant is dat een persoon gezondheidszorg ontvangt en niet dat deze persoon 
gezondheidszorg "wenst" te ontvangen.

Amendement 29
Manuel Medina Ortega

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter g)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) “verzekerde”: g) "verzekerde": een persoon die verzekerd 
is overeenkomstig de definitie van artikel 
1, letter c) van verordening (EG) nr. 
883/2004;

i) tot de datum waarop Verordening (EG) 
nr. 883/2004 van toepassing wordt: een 
persoon die overeenkomstig de artikelen 1, 
2 en 4 van Verordening (EEG) 
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nr. 1408/71 verzekerd is,

ii) vanaf de datum waarop Verordening 
(EG) nr. 883/2004 van toepassing wordt: 
een verzekerde als gedefinieerd in artikel 1, 
onder c), van Verordening (EG) nr. 
883/2004;

Or. es

Motivering

Verordening (EG) nr.883/2004 treedt op 1 januari 2009 in werking.

Amendement 30
Manuel Medina Ortega

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter h)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) “lidstaat van aansluiting”: de lidstaat 
waar de patiënt verzekerd is;

h) “lidstaat van aansluiting”: de lidstaat 
waar de patiënt verzekerd is; Indien de 
patiënt legaal in een lidstaat verblijft en 
niet via enig Europees 
sociaalzekerheidsstelsel verzekerd is, 
maar een erkend recht op 
gezondheidszorg heeft, is de lidstaat van 
aansluiting de woonstaat.

Or. es

Motivering

Het voorstel houdt geen rekening met al die gevallen waarin burgers een erkend recht op 
gezondheidszorg hebben, wat niet noodzakelijkerwijs overeenkomt met het concept 
"verzekerde".
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Amendement 31
Manuel Medina Ortega

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – letter l bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis) "medische" of "klinische 
geschiedenis van de patiënt": het geheel 
van de documenten die data, evaluaties  
en informaties van elke aard bevat over de 
klinische ontwikkeling van de patiënt 
tijdens de behandeling.

Or. es

Motivering

In de richtlijn wordt deze term herhaaldelijk gebruikt, zonder dat echter een definitie ervan 
wordt gegeven.

Amendement 32
Manuel Medina Ortega

Voorstel voor een richtlijn
Hoofdstuk II – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Motivering

Als de term "autoriteiten" wordt gebruikt, moet deze worden gedefinieerd.
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Amendement 33
Manuel Medina Ortega

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 5 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verantwoordelijkheden van de autoriteiten
van de lidstaat waar de behandeling 
plaatsvindt

Verantwoordelijkheden van de lidstaat 
waar de behandeling plaatsvindt

Or. es

Motivering

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

Amendement 34
Manuel Medina Ortega

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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



PE418.330v01-00 18/36 AM\764029NL.doc

NL

welke gezondheidszorg wordt vergoed, 
ongeacht waar deze wordt verleend.

voor welke gezondheidszorg de verzekerde 
recht heeft op vergoeding van de kosten 
alsook de hoogte van de vergoeding en de 
eigen bijdrage van de verzekerde,
ongeacht waar deze wordt verleend.

Or. es

Motivering

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

Amendement 35
Manuel Medina Ortega

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis
In een andere lidstaat verleende 

gezondheidszorg

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

Or. es

Motivering

Er wordt naar gestreefd om te voldoen aan de jurisprudentie die vereist dat er geen 
beperkingen aan het vrije verkeer van burgers wordt opgelegd door toepassing van het 
algemene beginsel dat voorafgaande toestemming niet nodig is, en aan het voorbehoud met 
betrekking tot de in artikel 8 bedoelde intramurale zorg.
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Amendement 36
Manuel Medina Ortega

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 Geschrapt.
Extramurale zorg

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

Or. es

Motivering

Hangt samen met het amendement tot invoering van een artikel 6 bis.

Amendement 37
Manuel Medina Ortega

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 zorg” en 
gespecialiseerde zorg volgens de definitie 
van de wetgeving van de lidstaat van 
aansluiting  verstaan:de gezondheidszorg 
waarbij gepland en verondersteld wordt  
dat voor de opname van de patiënt  voor 
tenminste één nacht waarvoor zeer 
gespecialiseerde en kostenintensieve 
medische infrastructuur of apparatuur 
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vereist is of die behandelingen omvat 
waaraan een bijzonder risico voor de 
patiënt of voor de bevolking verbonden is; 

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. es

Motivering

De definitie in het voorstel van de Commissie is verouderd en houdt geen rekening met de 
omstandigheden waaronder tegenwoordig intramurale zorg en gespecialiseerde zorg worden 
verleend.

Amendement 38
Manuel Medina Ortega

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 

Schrappen
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toetsing.

Or. es

Motivering

Het voorstel voor een richtlijn maakt inbreuk op de bevoegdheden voor de organisatie van de 
gezondheidszorg die overeenkomstig artikel 152 van het EG-Verdrag aan de lidstaten zijn 
voorbehouden. Een en ander zou in strijd zijn met het subsidiariteitsbeginsel. 

Amendement 39
Manuel Medina Ortega

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 mag de 
kosten van in een andere lidstaat verleende 
intramurale en gespecialiseerde zorg (zoals 
gedefinieerd in de wetgeving van de 
lidstaat van aansluiting) overeenkomstig 
lid 1 vergoeden, mits voorafgaande 
toestemming wordt verkregen.

a) als de gezondheidszorg op zijn 
grondgebied zou zijn verleend, zou zij 
door het socialezekerheidsstelsel van de 
lidstaat zijn vergoed; en
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:
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 
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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. es

Motivering

Omdat voorgesteld is lid 2 te schrappen, wordt dit nu lid 2.

Voorgesteld wordt dat de nationale gezondheidsautoriteiten (via voorafgaande toestemming) 
verantwoordelijk zijn en ervoor moeten zorgen dat aan de burgers gezondheidszorg wordt 
verstrekt door gezondheidswerkers en in gezondheidscentra met een voldoende kwaliteits - en 
veiligheidsniveau. 

De voorafgaande toestemming vormt een garantie voor de burgers die voor verzorging op 
reis gaan, aangezien de gezondheidsautoriteit hen kan  helpen een besluit te nemen over de 
verschillende opties voor behandeling in eigen land of in andere lidstaten.

Amendement 40
Manuel Medina Ortega

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Het systeem van voorafgaande 
toestemming is beperkt tot hetgeen 
noodzakelijk en evenredig is om dergelijke 
gevolgen te voorkomen, en vormt geen 
middel tot willekeurige discriminatie.

4. Het systeem van voorafgaande 
toestemming is beperkt tot hetgeen 
noodzakelijk en evenredig is en vormt geen 
middel tot willekeurige discriminatie.

Or. es

Motivering

Om de samenhang met het voorgaande amendement te bewaren. Omdat voorgesteld is lid 2 te 
schrappen, wordt dit nu lid 3.
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Amendement 41
Manuel Medina Ortegaes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaat stelt alle relevante informatie 
over de krachtens lid 3 ingevoerde 
systemen van voorafgaande toestemming 
ter beschikking van het publiek.

5. De lidstaat van aansluiting stelt een lijst 
van de ziekenhuizen en diensten voor 
gespecialiseerde medische zorg enalle 
relevante informatie over de krachtens lid 2
ingevoerde systemen van voorafgaande 
toestemming ter beschikking van het 
publiek

Or. es

Motivering

Voorgesteld wordt de inhoud van lid 5 te verplaatsen naar het einde van artikel 8, naar een 
nieuw lid, dat gezien de schrapping van lid 2 het nieuwe lid 8 gaat worden.

Amendement 42
Manuel Medina Ortega

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5bis. In geval van verzoeken om 
toestemming van een verzekerde om 
gezondheidszorg in een andere lidstaat te 
verkrijgen gaat de lidstaat van aansluiting 
na of is voldaan aan de voorwaarden van 
verordening (EG) nr.883/2004 en 
verleent, indien dit het geval is, de 
voorafgaande toestemming 
overeenkomstig deze verordening. 

Or. es
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Motivering

Nieuw lid 5 bis in verband met de schrapping van lid 2.

Het is twijfelachtig dat er een noodzaak zou bestaan dat deze richtlijn het 
grensoverschrijdende bewustzijn en de mobiliteit van patiënten zou moeten bevorderen, welke 
reeds gegarandeerd wordt door de communautaire verordening inzake de coördinatie van de 
systemen van sociale zekerheid (verordening 883/2004), welke - indien dit nodig zou worden 
geacht -zou kunnen worden gewijzigd door opneming van enkele hier in overweging gestelde 
punten.

Het voorstel voor een richtlijn komt bovendien in conflict met de vigerende verordening 
houdende coördinatie van de systemen voor sociale zekerheid, doordat er parallelle systemen  
worden opgericht voor de grensoverschrijdende gezondheidszorg. waardoor 
rechtsonzekerheid wordt gecreëerd.

Amendement 43
Manuel Medina Ortega

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5ter. De lidstaat van aansluiting stelt van 
tevoren en op transparante wijze de 
criteria voor weigering van de 
voorafgaande toestemming vast op basis 
van fundamentele overwegingen van 
algemeen belang. 

Or. es

Motivering

Nieuw lid 5 ter  in verband met de schrapping van lid 2.

Het voorstel voor een richtlijn maakt niet alleen inbreuk op de exclusieve bevoegdheden van 
de lidstaten, maar creëert ook ongelijkheden tussen bepaalde patiënten en andere. 

Invoering van een recht op restitutie voor een minderheid van de patiënten (zij die een andere 
lidstaat bezoeken voor hun behandeling) ontstaan er ongelijkheden met de grote meerderheid 
van de patiënten, die in eigen land worden behandeld. Daarom is er een mechanisme van 
voorafgaande toestemming van de kant van de lidstaat waarin de patiënt woonachtig is 
vereist, evenals de mogelijkheid dat de lidstaat die patiënten uit andere staten ontvangt 
maatregelen kan nemen om de toestroom van patiënten uit andere lidstaten te reguleren. 
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Amendement 44
Manuel Medina Ortega

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 quater. De lidstaat kan in ieder geval 
voorafgaande toestemming weigeren 
indien dezelfde behandeling op zijn 
grondgebied kan worden verstrekt binnen 
een termijn die medisch verantwoord is, 
rekening houdend met de 
gezondheidstoestand van de patiënt van 
dat moment en het te verwachten 
ziekteverloop.

Or. es

Motivering

Nieuw lid 5 quater  in verband met de schrapping van lid 2.

Alleen wanneer medische beroepsuitoefenaars besluiten welke artsen of klinieken de 
behandeling  verstrekken, kan worden gegarandeerd dat deze behandeling van het vereiste 
hoge niveau van kwaliteit en veiligheid zal zijn. Het is zelfs mogelijk dat onnodig zorg wordt 
verleend (vooral in geval van particuliere zorgaanbieders). 

Het is van groot belang om de huidige situatie te handhaven om de gezondheidszorg als 
openbare dienst te kunnen garanderen.

Amendement 45
Manuel Medina Ortega

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaat van aansluiting waarborgt dat 
de administratieve procedures voor het 
gebruik van gezondheidszorg in een andere 
lidstaat waarvoor voorafgaande 

1. De lidstaat van aansluiting waarborgt dat 
de administratieve procedures voor het 
gebruik van gezondheidszorg in een andere 
lidstaat waarvoor voorafgaande 
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toestemming vereist is als bedoeld in 
artikel 8, lid 3, voor de vergoeding van de 
in een andere lidstaat gemaakte 
gezondheidszorgkosten, en de overige 
voorwaarden en formele eisen als bedoeld 
in artikel 6, lid 3, berusten op objectieve, 
niet-discriminerende en vooraf 
bekendgemaakte criteria, die noodzakelijk 
zijn en evenredig zijn met de beoogde 
doelstelling. Wanneer aan de 
voorwaarden in artikel 22, lid 1, onder c), 
en lid 2 van Verordening (EEG) 
nr. 1408/71 wordt voldaan, wordt een 
verzekerde altijd toestemming verleend uit 
hoofde van de verordeningen betreffende 
de coördinatie van de 
socialezekerheidsregelingen als bedoeld in 
artikel 3, lid 1, onder f).

toestemming vereist is als bedoeld in 
artikel 8, lid 2,  voor de vergoeding van de 
in een andere lidstaat gemaakte 
gezondheidszorgkosten, berusten op 
objectieve, niet-discriminerende en vooraf 
bekendgemaakte criteria, die noodzakelijk 
zijn en evenredig zijn met de beoogde 
doelstelling.

Or. es

Motivering

Met het oog op juridische duidelijkheid wat betreft richtlijn en verordening.

Amendement 46
Manuel Medina Ortega

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Dergelijke procedures zijn gemakkelijk 
toegankelijk en kunnen waarborgen dat de 
ingediende verzoeken binnen vooraf door 
de lidstaten vastgestelde en 
bekendgemaakte termijnen objectief en 
onpartijdig behandeld worden.

2. Dergelijke procedures zijn gemakkelijk 
toegankelijk en kunnen waarborgen dat de 
ingediende verzoeken binnen vooraf door 
de lidstaten vastgestelde en 
bekendgemaakte maximumtermijnen 
objectief en onpartijdig behandeld worden. 
Bij de behandeling van deze verzoeken 
moet rekening worden gehouden met de 
urgentie van het geval en de individuele 
omstandigheden.

Or. es
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Motivering

Het is van fundamenteel belang dat de huidige situatie wordt gehandhaafd waarin 
gezondheidswerkers van de publieke sector (met name de eerstelijnszorg die fungeert als 
gate-keeper van het systeem) beslissen over de noodzaak om gezondheidszorg te verstrekken 
aan patiënten in andere lidstaten ten einde situaties te voorkomen waarin onnodig zorg wordt 
verstrekt. 

De voorafgaande toestemming zou door de burgers kunnen worden gezien als een inperking 
van hun recht op grensoverschrijdende mobiliteit, maar in werkelijkheid vormt zij een 
garantie voor de burgers die voor hun gezondheidszorg reizen, aangezien de 
gezondheidsautoriteit hen kan helpen  een weloverwogen besluit te nemen of zij een 
behandeling gaan zoeken in hun eigen land of in een andere lidstaat. Dat kan hun helpen bij 
het vinden van de meest geschikte plaats van behandeling.

Amendement 47
Manuel Medina Ortega

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De criteria voor weigering van de in 
artikel 8, lid 3, bedoelde voorafgaande 
toestemming worden door de lidstaten van 
tevoren en op transparante wijze 
vastgesteld.

Schrappen

Or. es

Motivering

De inhoud van dit lid is reeds vervat in het amendement op artikel 8 (nieuw lid 6). 
Voorgesteld wordt deze tekst te schrappen, omdat hij overbodig is.
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Amendement 48
Manuel Medina Ortega

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten houden bij de vaststelling 
van de termijnen waarbinnen verzoeken 
om gebruik van gezondheidszorg in een 
andere lidstaat moeten worden behandeld 
rekening met:

suprimido

a) de specifieke ziekte, 
b) de hoeveelheid pijn die de patiënt heeft, 
c) de aard van zijn handicap, en 
d) de vraag of hij beroepswerkzaamheden 
kan verrichten.

Or. es

Motivering

Vloeit voort uit artikel 9,2.

Amendement 49
Manuel Medina Ortega

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten waarborgen dat alle 
administratieve beslissingen over het 
gebruik van gezondheidszorg in een andere 
lidstaat bestuursrechtelijk getoetst kunnen 
worden en tevens in rechte kunnen worden 
betwist, waarbij ook tijdelijke maatregelen 
kunnen worden genomen.

3. De lidstaten waarborgen dat alle 
administratieve beslissingen over het 
gebruik van gezondheidszorg in een andere 
lidstaat bestuursrechtelijk getoetst kunnen 
worden en tevens in rechte kunnen worden 
betwist, waarbij ook tijdelijke maatregelen 
kunnen worden genomen. De lidstaten 
bevorderen de ontwikkeling van 
internationale buitengerechtelijke 
regelingen voor het beslechten van 
geschillen als gevolg van 
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grensoverschrijdende gezondheidszorg.

Or. es

Motivering

Dit amendement stemt overeen met eerdere amendementen: Omdat de leden 3, 4 en 5 van 
artikel 5 geschrapt zijn, wordt dit artikel 5.3.

Voorgesteld wordt een lid toe te voegen, dat voortvloeit uit artikel 12.2d), aangezien het de 
lidstaten zijn en niet de nationale contactpunten voor de grensoverschrijdende 
gezondheidszorg die hiervoor verantwoordelijk zijn.  

Amendement 50
Manuel Medina Ortega

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 door 
personen die onderdaan zijn van een een 
andere lidstaat en de voorwaarden die 
daarop van toepassing zijn, onder meer in 
geval van schade als gevolg van in de 
eigen lidstaat ontvangen gezondheidszorg. 

Or. es

Motivering

Dit artikel legt aan de lidstaten de verplichting op informatie te verstrekken over gegevens die 
in het bezit zijn van andere lidstaten, hetgeen een excessieve last voor eerst genoemden 
betekent. Wil de verstrekte informatie bovendien nuttig zijn voor de burgers, dan zou deze 
informatie voortdurend up to date moeten worden gebracht, het geen slecht uitvoerbaar lijkt. 
Naar onze mening zou het volstaan dat elke lidstaat de verantwoordelijkheid op zich neemt 
om de informatie over de op zijn eigen grondgebied verstrekte medische zorg makkelijker 
toegankelijk te maken.
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Amendement 51
Manuel Medina Ortega

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan volgens de in 
artikel 19, lid 2, bedoelde procedure een 
communautaire standaardindeling voor de 
in lid 1 bedoelde voorafgaande informatie 
ontwikkelen.

3. Met steun van de Commissie kunnen de 
lidstaten volgens de in artikel 19, lid 2, 
bedoelde procedure een communautaire 
standaardindeling voor de in lid 1 bedoelde 
voorafgaande informatie ontwikkelen.

Or. es

Motivering

Het is niet aanvaardbaar dat de Commissie een uniform communautair model oplegt, zonder 
dat de lidstaten zich ermee akkoord verklaren dit te ontwikkelen, daarbij de steun van de 
Commissie inroepende.

Amendement 52
Manuel Medina Ortega

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) het verstrekt en verspreidt automatisch 
informatie, onder meer in elektronische 
vorm, ten behoeve van patiënten die 
onderdaan zijn van andere lidstaten, op 
verzoek van deze laatsten, , in het 
bijzonder over hun rechten in verband met 
grensoverschrijdende gezondheidszorg, 
kwaliteits- en veiligheidswaarborgen, 
bescherming van persoonsgegevens, 
klachtenprocedures en rechtsmiddelen voor 
in de eigen lidstaat verleende
gezondheidszorg, en de toepasselijke 
voorwaarden; 

Or. es
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Motivering

Dit artikel legt aan de lidstaten de verplichting op informatie te verstrekken over gegevens die 
in het bezit zijn van andere lidstaten, hetgeen een excessieve last voor eerst genoemden 
betekent. Wil de verstrekte informatie bovendien nuttig zijn voor de burgers, dan zou deze 
informatie voortdurend up to date moeten worden gebracht, het geen slecht uitvoerbaar lijkt. 
Naar onze mening zou het volstaan dat elke lidstaat de verantwoordelijkheid op zich neemt 
om de informatie over de op zijn eigen grondgebied verstrekte medische zorg makkelijker 
toegankelijk te maken, en in elk geval informatie te verstrekken over de wijze om contact op te 
nemen met de nationale contactpunten van andere lidstaten.

Amendement 53
Manuel Medina Ortega

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) het helpt patiënten die onderdaan zijn 
van andere lidstaten op hun eigen verzoek 
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 hun eigen lidstaat; in 
het bijzonder informeert het nationale 
contactpunt patiënten die onderdanen zijn 
van andere lidstaten op hun eigen verzoek 
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. es

Motivering

Dit artikel legt aan de lidstaten de verplichting op informatie te verstrekken over gegevens die 
in het bezit zijn van andere lidstaten, hetgeen een excessieve last voor eerst genoemden 
betekent. Wil de verstrekte informatie bovendien nuttig zijn voor de burgers, dan zou deze 
informatie voortdurend up to date moeten worden gebracht, het geen slecht uitvoerbaar lijkt. 
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Naar onze mening zou het volstaan dat elke lidstaat de verantwoordelijkheid op zich neemt 
om de informatie over de op zijn eigen grondgebied verstrekte medische zorg makkelijker 
toegankelijk te maken, en in elk geval informatie te verstrekken over de wijze om contact op te 
nemen met de nationale contactpunten van andere lidstaten.

Amendement 54
Manuel Medina Ortega

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het bevordert de ontwikkeling van 
internationale buitengerechtelijke 
regelingen voor het beslechten van 
geschillen als gevolg van 
grensoverschrijdende gezondheidszorg.

Schrappen

Or. es

Motivering

Voorgesteld wordt een lid toe te voegen, dat voortvloeit uit artikel 9,5.(zie voorgaand 
amendement), aangezien het de lidstaten zijn en niet de nationale contactpunten voor de 
grensoverschrijdende gezondheidszorg die hiervoor verantwoordelijk zijn. 

Amendement 55
Manuel Medina Ortega

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het nationale contactpunt van de 
lidstaat van aansluiting maakt aan 
patiënten die daarom verzoeken de 
contactgegevens bekend van de 
contactpunten van andere lidstaten. 

Or. es
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Motivering

Dit artikel legt aan de lidstaten de verplichting op informatie te verstrekken over gegevens die 
in het bezit zijn van andere lidstaten, hetgeen een excessieve last voor eerst genoemden 
betekent. Wil de verstrekte informatie bovendien nuttig zijn voor de burgers, dan zou deze 
informatie voortdurend up to date moeten worden gebracht, het geen slecht uitvoerbaar lijkt. 
Naar onze mening zou het volstaan dat elke lidstaat de verantwoordelijkheid op zich neemt 
om de informatie over de op zijn eigen grondgebied verstrekte medische zorg makkelijker 
toegankelijk te maken, en in elk geval informatie te verstrekken over de wijze om contact op te 
nemen met de nationale contactpunten van andere lidstaten.

Amendement 56
Manuel Medina Ortega

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt volgens de in 
artikel 19, lid 2, bedoelde procedure het 
volgende vast:

3. Met steun van de Commissie stellen de 
lidstaten volgens de in artikel 19, lid 2, 
bedoelde procedure het volgende vast:

a) maatregelen die nodig zijn om het in dit 
artikel beschreven netwerk van nationale 
contactpunten te beheren;

a) maatregelen die nodig zijn om het in dit 
artikel beschreven netwerk van nationale 
contactpunten te beheren;

b) de aard en het type van de in het kader 
van dit netwerk verzamelde en 
uitgewisselde gegevens;

b) de aard en het type van de in het kader 
van dit netwerk verzamelde en 
uitgewisselde gegevens;

c) richtsnoeren betreffende de in lid 2, 
onder a), bedoelde informatie ten behoeve 
van patiënten.

c) richtsnoeren betreffende de in lid 2, 
onder a), bedoelde informatie ten behoeve 
van patiënten.

Or. es

Motivering

Het is niet aanvaardbaar dat de Commissie een uniform communautair model oplegt, zonder 
dat de lidstaten zich ermee akkoord verklaren dit te ontwikkelen, daarbij de steun van de 
Commissie inroepende.
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Amendement 57
Manuel Medina Ortega

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – inleiding

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Om de toepassing van lid 1 te 
vergemakkelijken stelt de Commissie het 
volgende vast:

2. Om de toepassing van lid 1 te 
vergemakkelijken stellen de lidstaten, met 
steun van de Commissie het volgende vast

Or. es

Amendement 58
Manuel Medina Ortega

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) maatregelen die een apotheker of andere 
gezondheidswerker in staat stellen te 
controleren of een recept echt is en in een 
andere lidstaat door een gemachtigde 
persoon is verstrekt, door de ontwikkeling 
van een communautair model voor 
recepten en de bevordering van de 
interoperabiliteit van elektronische 
recepten;

a) maatregelen die een apotheker of andere 
gezondheidswerker in staat stellen te 
controleren of een recept echt is en in een 
andere lidstaat door een gemachtigde 
persoon is verstrekt, door de ontwikkeling 
van een communautair model voor 
recepten , dat de gegevens bevat die 
noodzakelijk zijn om de geldigheid ervan 
te controleren en die in verband met 
taalkundige vereisten noodzakelijk zijn, en 
de bevordering van de interoperabiliteit 
van elektronische recepten en de 
vertrouwelijkheid van de gegevens van de 
patiënt.

Or. es

Motivering

In het huidige voorstel kan de erkenning van farmaceutische recepten in een andere ldstaat 
problemen doen rijzen, waarvoor een oplossing moet worden gevonden, zoals een procedure 
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om taalkundige barrières te overwinnen, de verschillen in beschikbare geneesmiddelen en 
andere problemen, reden waarom moet worden verzekerd dat een recept in een lidstaat op 
juiste en veilige wijze kan worden behandeld voor patiënten die zich in een andere lidstaat 
laten behandelen.

Het is niet aanvaardbaar dat de Commissie een uniform communautair model oplegt, zonder 
dat de lidstaten zich ermee akkoord verklaren dit te ontwikkelen, daarbij de steun van de 
Commissie inroepende.

Amendement 59
Manuel Medina Ortega

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter b)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) maatregelen waarmee wordt 
gewaarborgd dat geneesmiddelen die in de 
ene lidstaat worden voorgeschreven en in 
de andere worden verstrekt, correct 
geïdentificeerd worden en dat de 
patiënteninformatie over geneesmiddelen 
begrijpelijk is;

b) medidas para garantizar que los 
medicamentos recetados en un Estado 
miembro y dispensados en otro estén 
correctamente identificados y que la 
información destinada a los pacientes en 
relación con el producto sea comprensible.
In het geval dat de benaming van een 
medicament dat in een recept wordt 
voorgeschreven een fantasienaam of 
merknaam is, moet ook  de 
gemeenschappelijke internationale 
benaming (DCI) worden vermeld.

Or. es

Motivering

In het huidige voorstel kan de erkenning van farmaceutische recepten in een andere ldstaat 
problemen doen rijzen, waarvoor een oplossing moet worden gevonden, zoals een procedure 
om taalkundige barrières te overwinnen, de verschillen in beschikbare geneesmiddelen en 
andere problemen, reden waarom moet worden verzekerd dat een recept in een lidstaat op 
juiste en veilige wijze kan worden behandeld voor patiënten die zich in een andere lidstaat 
laten behandelen.

Het is niet aanvaardbaar dat de Commissie een uniform communautair model oplegt, zonder 
dat de lidstaten zich ermee akkoord verklaren dit te ontwikkelen, daarbij de steun van de 
Commissie inroepende.
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Amendement 60
Manuel Medina Ortega

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 – letter c bis) (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) maatregelen om mogelijkheden vast te 
stellen voor  vervanging van 
medicamenten, bij voorbeeld in geval van 
situaties van schaarste of urgentie.

Or. es

Motivering

In het huidige voorstel kan de erkenning van farmaceutische recepten in een andere ldstaat 
problemen doen rijzen, waarvoor een oplossing moet worden gevonden, zoals een procedure 
om taalkundige barrières te overwinnen, de verschillen in beschikbare geneesmiddelen en 
andere problemen, reden waarom moet worden verzekerd dat een recept in een lidstaat op 
juiste en veilige wijze kan worden behandeld voor patiënten die zich in een andere lidstaat 
laten behandelen.

Het is niet aanvaardbaar dat de Commissie een uniform communautair model oplegt, zonder 
dat de lidstaten zich ermee akkoord verklaren dit te ontwikkelen, daarbij de steun van de 
Commissie inroepende.
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